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गल
ु रिया नगिपाललकामा किािमा प्राविधिक कममचािी व्यिस्थापन गने सम्बन्िी

कायमविधि, २०७५
गल
ु रिया नगिपाललकाले उपलब्ध गिाउने सेवा प्रवाह ि ववकास ननर्ााणको कायालाई व्यवस्थित ि प्रभावकािी
बनाउन यस गाउँ पाललका/नगिपाललकाको लागग नेपाल सिकािले थवीकृत गिे को कर्ाचािी दिवस्ददको अगधनर्ा
िहह प्राववगधक कर्ाचािीको रिक्त पदर्ा किाि सम्झौताका आधािर्ा सेवा किािर्ा ललने कायालाई व्यवस्थित

गनाका लागग गल
ु रिया नगि कायापाललकाले लर्नत २०७५/०३/३२ र्ा यो कायाववगध थवीकृत गिी जािी गिे कोछ
।

१.

संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भः
क. यस कायाववगधको नार् "गल
ु रिया नगिपाललकार्ा किािर्ा प्राववगधक कर्ाचािी व्यवथिापन सम्बदधी
कायाववगध, २०७५" िहे को छ ।
ख. यो कायाववगध कायापाललकाले ननणाय गिे को लर्नतबाट प्रािम्भ हुनेछ ।

२.

परिभाषाः ववषय वा प्रसंगले अको अिा नलागेर्ा यस कायाववगधर्ाक.

"अध्यक्ष वा प्रर्ख
ु " भदनाले क्रर्शः गाउँ पाललकाको अध्यक्ष वा नगिपाललकाको प्रर्ख
ु सम्झनु
पदा छ ।

ख.

"ऐन" भदनाले “थिानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७५” सम्झनु पदाछ ।

ग.

"कायाववगध" भदनाले “गल
ु रिया नगिपाललकार्ा किािर्ा प्राववगधक कर्ाचािी व्यवथिापन सम्बदधी
कायाववगध, २०७५” सम्झनु पदा छ ।

घ.

"कायाालय" भदनाले नगि कायापाललकाको कायाालय सम्झनु पदा छ ।

ङ.

"प्राववगधक कर्ाचािी" भदनाले दफा ३(२) बर्ोस्जर् प्राववगधक सेवा उपलब्ध गिाउने गिी व्यवथिा
भएका कर्ाचािी सम्झनु पदाछ ।

च.

३.

"सलर्नत" भदनाले दफा ५ बर्ोस्जर् गहित अदतवाताा तिा सगू चकिण सलर्नत सम्झनु पदा छ ।

कायमविधि लागू हुने िेत्र ि सेिाः (१) थिानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा
(७) तिा थिानीय तहर्ा सेवा प्रवाह सम्बदधी व्यवथिाको दफा १५(४) बर्ोस्जर् प्राववगधक कर्ाचािी
किािर्ा िाख्ने प्रयोजनको लागग यो कायाववगध थवीकृत गिी लागू गरिएको छ ।

(२) कायाालयले दे हायको सेवासँग सम्बस्दधत प्राववगधक कर्ाचािी यस कायाववगध बर्ोस्जर् अवगध

तोकी किािर्ा िाख्न सक्नेछः
(क) इस्दजननयरिङ्ग सेवासँग सम्बस्दधत
(ख) कृवष सेवासँग सम्बस्दधत
(ग) पशु सेवासँग सम्बस्दधत
(घ) वन सेवासँग सम्बस्दधत

(ङ) थवाथ्य सेवासँग सम्बस्दधत
(छ) अदय कुनै प्राववगधक सेवासँग सम्बस्दधत ।
४.

छनौट सम्बन्िी व्यिस्थाः दफा ३ बर्ोस्जर्का प्राववगधक कर्ाचािी कायाालयले किािर्ा िाख्ने प्रयोजनको
लागग सगू चकिण तिा छनौट सम्बदधी व्यवथिा दे हाय बर्ोस्जर् हुनेछः

(१) प्राववगधक कर्ाचािीको अनस
ु गू च - १ बर्ोस्जर् थवीकृत काया ववविण बर्ोस्जर् पद वा सेवा

क्षेत्र तिा सम्बस्दधत सेवा सर्ह
ू को योग्यता, पारिश्रलर्क, सेवा शता सर्ेत तोकी सम्बस्दधत कायाालयको
सच
ू नापाटी, वेभसाईट तिा अदय कुनै सावाजननक थिलर्ा अनस
ु च
ू ी - २ बर्ोस्जर्को ढाँचार्ा कम्तीर्ा
१५ (पदर) हदनको सच
ू ना प्रकाशन गनप
ुा नेछ ।
(२)

आवेदन

फािार्को

नर्न
ू ा

अनस
ु च
ू ी

-

३

बर्ोस्जर्

गाउँ पाललका/नगिपाललकाबाट ननधाािण भए बर्ोस्जर् हुनेछ ।

हुनेछ

।

आवेदन

दथतिु

(३) उपदफा (२) बर्ोस्जर् पना आएका आवेदनहरु दे हायको आधािर्ा दफा ५ को सलर्नतले

र्ल्
ू याङ्कन गिी सगु चकृत गनप
ुा नेछ :

क. शैक्षक्षक योग्यता वापत - ६० (सािी) अंक, (ववलशष्ट श्रेणी वापत ६०, प्रिर् श्रेणी वापत
५५, द्गधतीय श्रेणी वापत ५०, तत
ु न ववश्वववद्यालयको अंक
ृ ीय श्रेणी वापत ४५, (त्रत्रभव
गणनाका आधािर्ा) ।
ख. काया अनभ
ु व वापत - १० (दश) अंक (प्रनत वषा २ अंकको दिले, प्रर्ाणणत ववविण संलग्न
भएको हुनप
ु ने) ।

ग. थिानीय बालसददालाई दे हाय बर्ोस्जर् - १० (दश) अंक
१. सम्बस्दधत गाउँ पाललका/नगिपाललकाको बालसददा भएर्ा - १० अंक
२. सम्बस्दधत स्जल्लाको बालसददा भएर्ा - ५ अंक
घ. अदतवाताार्ा अगधकतर् २० अंक । यस अनस
ु ाि अकं प्रदान गदाा दयन
ु तर् ८ (आि) ि
अगधकतर् १४ (चौध) को सीर्ालभत्र िही प्रदान गनप
ुा नेछ ।
(४) उपदफा (१) बर्ोस्जर् आवेदन र्ाग गदाा प्राववगधक काया (इस्दजननयरिंग, थवाथ्य तिा पशु
गचककत्सा लगायतका अदय क्षेत्र) का लागग आवश्यक पने व्यवसानयक प्रर्ाणपत्र (लाईसेदस) प्राप्त
गिे का व्यस्क्तले र्ात्र आवेदन हदन सक्नेछन ् ।
५.

अन्तिामताम ि सधू चकिण सलमततः र्ाग पद संख्याका आधािर्ा कायाववगधको दफा (४) को उपदफा (३)
बर्ोस्जर् उच्चतर् अंक प्राप्त गिे का उम्र्ेदवािलाई प्रािस्म्भक छनौट गना ि अदतवााताा सर्ेत ललई
सगू चकिणको लसफारिस गना दे हायको अदतिवाताा तिा सगू चकिण सलर्नत िहनेछः
(क) प्रर्ख
ु प्रशासकीय अगधकृत

-

संयोजक

-

सदथय

(ख) नगि प्रर्ख
ु ले तोकेको ववषय ववज्ञको रुपर्ा
सिकािी सेवाको अगधकृत थतिको कर्ाचािी

(ग) नगिपाललकाको ववषयगत शाखा प्रर्ख
ु -

सदथय

६.

सधू चकिणको विििण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बर्ोस्जर् सबैभददा बढी अंक प्राप्त गने उम्र्ेदवािहरु
दफा ५ बर्ोस्जर्को सलर्नतको लसफारिसको आधािर्ा कायाालयले उम्र्ेदवािहरुको िोल नम्बि, नार्
िि, िे गाना, कार् गना तोककएको शाखा आहद सर्ेत उल्लेख गिी योग्यताक्रर् अनस
ु ाि सगू चकिणको
ववविण प्रकाशन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर् सगू चकिण प्रकाशन गदाा पद संख्या भददा दोव्बि संख्यार्ा वैकस्ल्पक
उम्र्ेदवािको सच
ू ी सर्ेत प्रकाशन गनप
ुा नेछ ि लसफारिश भएका उम्र्ेदवािहरुको सच
ू ी सच
ू ना पाटीर्ा
सर्ेत टाँस गनप
ुा नेछ ।
ति आवेदन नै कर् पिे को अवथिार्ा कर् उम्र्ेदवाि सगु चकिण गना सककनेछ ।
(३) उपदफा (१) बर्ोस्जर्का योग्यताक्रर्र्ा िहे का उम्र्ेदवािलाई नछटो सञ्चाि र्ाध्यर्बाट
जानकािी गिाई सोको अलभलेख सर्ेत िाख्नुपनेछ ।

७.

किाि गनेः (१) कायाालयले सगू चकृत गिे का र्ख्
ु य उम्र्ेदवािलाई ७ (सात) हदनको म्याद हदई किाि
गना सच
ू ना हदनप
ु नेछ ।

(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर्को अवधी लभत्र किाि सम्झौता गना आउने सगू चकृत उम्र्ेदवािसँग

कायाालयले अनस
ु च
ू ी - १ बर्ोस्जर्को काया-ववविण सहहत अनस
ु च
ू ी - 4 बर्ोस्जर्को ढाँचार्ा किाि
गनप
ुा नेछ । उक्त अवगध लभत्र सम्पका िाख्न नआएर्ा क्रर्शः वैकस्ल्पक उम्र्ेदवािलाई सच
ू ना हदई
किाि गना सककनेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोस्जर् किाि गिे पश्चात अनस
ु च
ू ी - ५ बर्ोस्जको पत्र कायाालयले प्राववगधक
कर्ाचािीलाई हदनप
ु नेछ ।
(४) उपदफा (२) बर्ोस्जर् कायाालयले कायाववविण हदँ दा ववषयगत शाखा सर्ेत तोकी कार्र्ा
लगाउनु पनेछ ।
(५) यस कायाववगध बर्ोस्जर् किाि गदाा सार्ादयत आगिाक वषाको श्रावण १ (एक) दे णख अको
वषाको असािसम्र्का लागग र्ात्र किाि गनुा पनेछ । ति उक्त पदले गनप
ुा ने कार् सर्ाप्त भएर्ा वा
पयााप्त नभएर्ा वा कायाप्रािम्भ नै नभएको अवथिार्ा थिानीय तहले कार्को बोझ ि अवधी हे िी
किािको अवधी घटाउन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बर्ोस्जर् एक आगिाक वषाको ननस्म्त सेवा किािर्ा ललएको व्यस्क्तलाई पन
ु ः
अको वषाको लागग सेवा किािर्ा ललनु पिे र्ा पन
ु ः परिक्षण, छनौट ि शरू
ु किाि सिह र्ानन सम्झौता
गरिनेछ ।
(७) प्राववगधक कर्ाचािीले थवेच्छाले किाि ननिदतिता गना नचाहे र्ा कम्तीर्ा १ (एक) र्हहना
अगाडी कायाालयर्ा ललणखत रुपर्ा जानकािी गिाउनु पनेछ । यसिी जानकािी नगिाई किाि अदत गिी
कार् छोडेर्ा त्यथतो व्यस्क्तलाई पन
ु ः किािर्ा कार् गने अवसि हदईने छै न ।
(८) यस दफा ववपरितको अवगध उल्लेख गिी वा किािर्ा उल्लेख भए भददा बढी िकर् भक्
ु तानी
हदएर्ा त्यसिी अवगध उल्लेख गने वा िकर् भक्
ु तानी गने कर्ाचािीको तलव भत्ताबाट कट्टा गिी
असल
ू उपि गरिनेछ ि ववभागीय कािवाही सर्ेत गरिनेछ ।

८.

कायम शतम, पारिश्रलमक ि अिधि : (१) यस कायाववगध बर्ोस्जर् सेवा किाि सम्झौता गरिएका प्राववगधक
कर्ाचािीको र्ालसक पारिश्रलर्क सम्बस्दधत तह वा पदको शरु
ु तलब थकेलर्ा नबढ्ने गिी किाि
सम्झौतार्ा उल्लेख भए बर्ोस्जर् हुनेछ । थिानीय भत्ता पाउने थिानर्ा नेपाल सिकािको दििे ट
बर्ोस्जर् किािर्ा उल्लेख भए अनस
ु ाि थिानीय भत्ता उपलब्ध गिाउन सककनेछ ।

(२) कायाालयले काया-ववविणर्ा उल्लेख भए बर्ोस्जर् प्रगनतको थिलगत वा वथतग
ु त
प्रनतवेदनका आधािर्ा काया सम्पादन अनस
ु ाि किािर्ा उल्लेख गिी भ्रर्ण भत्ता वा कफल्ड भत्ता उपलब्ध
गिाउन सक्नेछ ।
ति किाि सम्झौतार्ा उल्लेख नगरिएको भ्रर्ण भत्ता, कफल्ड भत्ता वा अदय भत्ता उपलब्ध
गिाउन सककने छै न ् ।
(३) कायाालयले किािका प्राववगधक कर्ाचािीको पारिश्रलर्क भक्
ु तानी गदाा ननजले र्हहनाभिी
गिे को कार्को ववविण (Time Sheet) सहहतको प्रनतवेदन तयाि गना लगाई सम्बस्दधत ववषयगत
शाखाको लसफारिशको आधािर्ा र्ात्र भक्
ु तानी गनुा पनेछ ।
(४) यस कायाववगध बर्ोस्जर् प्राववगधक कर्ाचािीले किािर्ा कार् गिे कै आधािर्ा पनछ कुनै पनन
पदर्ा अथिायी वा थिायी ननयक्
ु ती हुनाका लागग कुनै पनन दाबी गना पाउँ ने छै न ।

(५) उपदफा (१) बर्ोस्जर् किाि गदाा कार् शरु
ु गने लर्नत ि अदत्य गने लर्नत सर्ेत उल्लेख

९.

गनप
ुा नेछ। ति त्यथतो किािको अवधी एक पटकर्ा १ (एक) वषा भददा बढी हुने छै न ।

किाि समाप्तीः (१) यस कायाववगध बर्ोस्जर् किाि गरिएको पद वा दिबददीर्ा नेपालको संववधान
बर्ोस्जर् कर्ाचािी सर्ायोजन भई खहटई आएर्ा त्यथतो व्यस्क्तको किाि थवतः अदत्य हुनेछ ।

(२) किाि सम्झौता गरिएको प्राववगधक कर्ाचािीको काया सदतोषजनक नभएको भनन कायाित ववषयगत
शाखा वा कायाालयले लसफारिश गिे र्ा अध्यक्ष वा प्रर्ख
ु ले आवश्यक छानववन गना लगाई सफाइको
र्ौका हदई कायाालयले जुनसक
ु ै अवथिार्ा किािबाट हटाउन सककनेछ ।
१०.

विवििः यस कायाववगध कायाादवयन क्रर्र्ा िप व्यवथिा गनुा पिे र्ा यस कायाववगध तिा प्रचललत
कानन
ू सँग नबाणझने गिी गाउँ पाललका/नगिपाललकाले आवश्यक ननणाय गना सक्नेछ ।

अनस
ु च
ू ी - १
(बँद
ु ा ४.१सँग सम्बस्दधत कायाववविणको ढाँचा)
गल
ु रिया नगिकायापाललकको कायाालय
गल
ु रिया,बहदा या
प्रदे श नं. ५ नेपाल
कायम विििणको नमन
ु ाः
प्राववगधक कर्ाचािीको पद नार्ः

कार् गनप
ुा ने थिानः

प्राववगधक कर्ाचािीको नार्ः
सप
ु रिवेक्षकः
कायम विििणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

प्रनतवेदन पेश गनप
ुा ने अगधकािीः

अनस
ु च
ू ी - २
(बँद
ु ा ४.१सँग सम्बस्दधत आवेदनको ढाँचा)
गल
ु रिया नगि कायापाललकको कायाालय
गल
ु रिया,बहदा या
प्रदे श नं ५

नेपाल

किािमा सेिा ललने सम्बन्िी सच
ू ना
(सच
ु ना प्रकालशत लर्नत : २०७ /
गल
ु रिया

नगिपाललकाको

लागी

/

..............................(ववषयगत

)
शाखा)

र्ा

िहने

गिी

.............................................................(पद) को रुपर्ा दे हायको संख्या ि योग्यता भएको प्राववगधक
कर्ाचािी किािर्ा िाख्नु पने भएकाले योग्यता पग
ु ेका नेपाली नागरिकहरुले यो सच
ू ना प्रकालशत भएको लर्नतले
१५ (पदर) हदन लभत्र हदनको २:०० बजेसम्र् िाजथव नतिे को िलसद सहहत दिखाथत हदन हुन सम्वस्दधत

सवैको लागग यो सच
ू ना प्रकाशन गरिएको छ । यसको फािार्, दिखाथत दथतिु , काया–ववविण, पारिश्रलर्क,
सेवाका शताहरु सहहतको ववथतत
ृ ववविण कायाालयबाट वा वेवसाइट www. ………………. बाट उपलब्ध हुनेछ
।

पद नार्

संख्या

२. शैक्षिक योग्यता ि अनभ
ु ि (नमन
ु ा) :
१. नेपाली नागरिक ।
२. दयूनतर् योग्यता (जथतैः नेपाल सिकािवाट र्ादयता प्राप्त ववश्वववद्यालयवाट Civil Engineering र्ा
थनातक (B.E) ि कुनै सम्बद्ध ववषयर्ा ववषयर्ा थनातकोत्ति गिे को ।
३. अनुभवको हकर्ा B.E उतीणा गिी सम्बद्ध कायार्ा कम्तीर्ा ...... वषाको काया अनुभव भएको ।
४. .... वषा उर्ेि पिु ा भई .... वषा ननाघेको हुनप
ु ने ।

५. नेपाल इस्दजननयरिङ्ग काउस्दसलर्ा दताा भएको (प्रर्ाणपत्र) ।
६. अदय प्रचललत कानन
ु द्वािा अयोग्य नभएको ।

३. दिखास्तमा संलग्न गनप
ुम नेः उम्र्ेदवािको व्यस्क्तगत ववविण, शैक्षक्षक योग्यताको प्रर्ाणणत प्रनतललवप,
नेपाली नागरिकताको प्रर्ाणपत्रको प्रर्ाणणत प्रनतललवप, अनभ
ु वको प्रर्ाणणत प्रनतललवप तिा प्रचललत
नेपाल कानन
ू बर्ोस्जर् ववलभदन काउस्दसल वा परिषद् वा अदयर्ा दताा भएको प्रर्ाणणत प्रनतललवप
संलग्न हुनप
ु नेछ । पेश गरिने सबै प्रनतललवपको पछाडी उम्र्ेदवाि थवयंले हथताक्षि गिी प्रर्ाणणत गने
।

अनस
ु च
ू ी - ३
(बँद
ु ा ४.२ सँग सम्बस्दधत दिखाथत फािार्को ढाँचा)

हालसालै णखचेको
पासपोटा साईजको

गल
ु रिया नगिकायापाललकको कायाालय
गल
ु रिया,बहदा या
प्रदे श नं..., नेपाल
किािको लाधग दिखास्त फािाम
(क) वैयस्क्तक ववविण
नार्

िि

(दे वनागिीर्ा)
(अंग्रेजी िूलो अक्षिर्ा)

ललङ्ग:

नागरिकता नं:
थिायी िे गाना

जािी गने स्जल्ला :

लर्नत :

क) स्जल्ला

ख) न.पा./गा.वव.स.

ग) वडा नं

घ) टोल :

ङ) र्ागा/घि नं. :

च) फो नं.

पत्राचाि गने िे गाना :

ईर्ेल

बाबक
ु ो नार्, िि :

जदर् लर्नत :

बाजेको नार्, िि :

(वव.सं.र्ा)
हालको उर्ेि :

(ईस्थव संवतर्ा)
वषा

र्हहना

(ख) शैक्षक्षक योग्यता/ताललर् (दिखाथत फािार् भिे को पदको लागग चाहहने आवश्यक दयन
ू तर् शैक्षक्षक योग्यता/ताललर् र्ात्र उल्लेख गने)
आिश्यक

न्यन
ू तम

योग्यता

विश्िविद्यालय/बोर्म/ताललम ददने संस्था

शैक्षिक उपाधि/ताललम

संकाय

श्रेणी/प्रततशत

मूल विषय

शैक्षक्षक योग्यता
ताललर्
(ग) अनभ
ु ि सम्बन्िी विििण
कायामलय

पद

सेिा/समूह/उपसमह
ू

श्रेणी/तह

स्थायी/अस्थायी/किाि

अिधि
दे खख

सम्म

र्ैले यस दिखाथतर्ा खुलाएका सम्पण
ू ा ववविणहरु सत्य छन ् । दिखाथत बझ
ु ाएको पदको सूचनाको लागग अयोग्य िहरिने गिी कुनै सजाय पाएको छै न । कुनै कुिा ढाँटे

वा लुकाएको िहरिएर्ा प्रचललत कानन
ू बर्ोस्जर् सहनेछु/बझ
ु ाउनेछु । उम्र्ेदवािले पालना गने भनी प्रचललत कानन
ू तिा यस दिखाथत फािार्का पष्ृ िहरुर्ा उल्लेणखत
सबै शता तिा ननयर्हरु पालना गना र्दजिु गदाछु । सािै किािर्ा उल्लेणखत शताहरु पण
ू ा रुपर्ा पालना गनेछु ि किािको सर्यभददा अगावै किािको अदत्य गदाा
कस्म्तर्ा ३ र्हहनाको पव
ू ा सच
ू ना हदई कायाालयर्ा ननवेदन हदनेछु ।
उम्मेदिािको ल्याप्चे सहीछाप

दायााँ

उम्मेदिािको दस्तखत

बायााँ

लमतत:
कायाालयले भनेः
िलसद/भौचि नं. :
दिखाथत अथवीकृत भए सो को कािण :
दिखाथत रुजु गनेको नार् ि दथतखतः
लर्नत :

िोल नं. :
दिखाथत
दथतखत

थवीकृत/अथवीकृत

गनेको

लर्नत :

द्रष्टव्य : दिखाथत साि सूचनार्ा उल्लेणखत लगायत ननम्नललणखत कागजातहरु अननवाया रुपर्ा उम्र्ेदवाि आफैले प्रर्ाणणत गिी पेश गनुा पनेछ ।
(१) नेपाली नागरिकताको प्रर्ाणपत्रको प्रनतललवप,

(२) सर्कक्षता ि सम्बद्ध आवश्यक पनेर्ा सो को प्रनतललवप, (३) दयन
ू तर् शैक्षक्षक योग्यताको प्रर्ाणपत्र

ि चारित्रत्रक प्रर्ाणपत्रको प्रनतललवप, प्राववगधक काया (इस्दजननयरिङ्ग, थवाथ्य तिा पशु गचककत्सा लगायतका अदय क्षेत्र) का लागग आवश्यक पने व्यवसानयक प्रर्ाणपत्र
(लाईसेदस)को प्रनतललवप, ताललर् ि अनभ
ु व आवश्यक पनेर्ा सो सर्ेतको प्रनतललवप, आहद ।

अनस
ु च
ू ी - ४
(बँद
ु ा ७.१ सँग सम्बस्दधत किाि सम्झौताको ढाँचा)
किाि सम्झौता

गल
ु रिया नगि कायापाललकाको कायाालय, (यसपनछ पहहलो पक्ष भननएको) ि ....................स्जल्ला,
...................नगिपाललका/गाउँ पाललका, वडा नं. ..... बथने श्री ............................................................
(यसपनछ

दोश्रो

पक्ष

भननएको)

का

बीच

.....गाउँ पाललका/नगिपाललकाको

.................................................(इस्दजननयि) को कार्काज गना गिाउन लर्नत २०७

/......./...... को

ननणाय अनस
ु ाि दे हायका काया/शताको अगधनर्ा िहह दोश्रो पक्षले पहहलो पक्षलाई सेवा उपलब्ध गिाउन र्दजिु
भएकाले यो किािको संझौता गिी एक/एक प्रनत आपसर्ा बणु झ ललयौं हदयौं :
१.

कामकाज सम्बन्िमा : दोस्रो पक्षले आफुलाई तोककएको संलग्न काया ववविण अनस
ु ािको काया पहहलो

२.

काम गनुम पने स्थान :...............................................................................................।

३.

४.
५.

पक्षले तोकेको सर्य ि थिानर्ा उपस्थित भई गनुा पनेछ ि आवश्यकतानस
ु ाि िप कार् गनुा पनेछ ।

किािमा काम गिे बापत पााँउने पारिश्रलमक : प्रत्येक र्हहना व्यनतत भएपनछ, पहहलो पक्षले दोश्रो
पक्षलाई

र्ालसक

रुपर्ा

रु.

...................(अक्षिे पी

..................................................................पारिश्रलर्क उपलब्ध गिाउनेछ ।

रु.

आचिणको पालनाः दोश्रो पक्षले ...गाउँ पाललका/नगिपाललकाको प्रचललत कानन
ू र्ा ब्यवथिा भएका
आचिण तिा अनश
ु ासन सम्बदधी व्यवथिाहरु पालना गनुा पनेछ ।

विदाः दोस्रो पक्षलाई साबाजननक त्रबदा बाहे क अदय कुनै पनन ककलसर्को त्रबदा कायाालय प्रर्ख
ु वा नगि

प्रर्ख
ु को थवीकृनत त्रबना पाउने छै न। सािै कायाालयको लागग आवश्यक पिे को खण्डर्ा त्रबदाको हदनर्ा
पनन सेवा उपलब्ध गिाउनु पनेछ । यसिी सावाजननक त्रबदाको हदनर्ा कायाालयर्ा कार् लगाए बापत

६.
७.

८.
९.

१०.

र्ालसक किाि िकर्को दार्ासाहीले िकर् दोश्रो पक्षलाई हदईनेछ ।

कायामलय सम्पविको सिु िाः दोस्रो पक्षले कायाालयको चल अचल सम्पवत्तको नोक्सानी वा हहनालर्ना
गिे र्ा सो को क्षनतपनू ता वा हानी नोक्सानीको त्रबगो दोश्रो पक्षले पहहलो पक्षलाई हदनु पनेछ ।

गोप्यताः दोस्रो पक्षले कायाालयको कागजपत्र, स्जदसी सार्ान एवं गोप्य कुिा वा कागजात कुनै
अनगधकृत व्यस्क्त वा दे शलाई उपलब्ध गिाएको प्रर्ाणणत भएर्ा दोस्रो पक्षलाई किािबाट हटाई सोबाट
भएको हानी नोक्सानीको स्ततपनू ता दोश्रो पक्षबाट भिाईनेछ ि कालो सच
ू ीर्ा सर्ेत िाणखनेछ ।

किाि अिधिः यो किाि २०७... ।........।..........दे णख लागु भई २०७.....असाि १५ सम्र्को लागग हुनेछ
।

कायमसम्पादन मल्
ू यांकनः पहहलो पक्षले दोस्रो पक्षको काया सम्पादन र्ल्
ू यांकन गने ि सो र्ल्
ू यांकन
गदाा सालवसाली ननिदतिता हदन उपयक्
ु त दे णखएर्ा कायाववगधको दफा ९ बर्ोस्जर् किाि ननस्श्चत

अवगधको लागग िप हुन सक्नेछ ।
पारिश्रलमक कट्टी ि किाि सेिाको शतमको अन््यः दोश्रो पक्षले पहहलो पक्षलाई लगाताि ७ (सात) हदन
भददा बढी उक्त सेवा उपलब्ध नगिाएर्ा, सदतोषजनक सेवा हदन नसकेर्ा अनप
ु स्थित िहे को अवगधको
पारिश्रलर्क दार्ासाहहले कट्टा गरिनेछ ि सो भददा बढी सेवा नगिे र्ा थवतः यो संझौता पहहलो पक्षले

िद्ध गिी अको ब्यवथिा गना वाधा पने छै न । दोश्रो पक्षले शारििीक रुपर्ा अथवथि भई वा अदय

कुनै कािणले सेवा हदन असर्िा भएर्ा वा कार् सदतोषजनक नभएर्ा वा आचिण सम्बदधी कुिाहरु
बिाबि उल्लघंन गिे र्ा दोश्रो पक्षसंगको संझौता िद्ध गना सक्नेछ ि ननजको सट्टा अको व्यस्क्त
११.
१२.

किािर्ा िाणख कार् लगाउन बाधा पने छै न ।

दािी नपग्ु नेः दोश्रो पक्षले यस किाि बर्ोस्जर् कार् गिे कै आधािर्ा पनछ कुनै पनन पदर्ा अथिायी

वा थिायी ननयस्ु क्त हुनाका लागग दाबी गना पाँउने छै न/गने छै न ।
प्रचललत कानन
ू लागू हुनेः यस संझौतार्ा उल्लेख नभएको कुिा प्रचललत नेपाल कानन
ू बर्ोस्जर् हुनेछ
।

गाउाँ पाललका/नगिपाललकाको तफमबाट :

दोस्रो पि (किाि गने व्यक्तत):

हथताक्षि :

हथताक्षि :

नार् :

नार् :

पद :

िे गाना :

कायाालयको छापः

अनस
ु च
ू ी - ५
(बँद
ु ा ७.२ सँग सम्बस्दधत किाि सच
ू ना पत्रको ढाँचा)
गल
ु रियानगि कायापाललकको कायाालय
गल
ु रिया, बहदा या
प्रदे श नं. ५ नेपाल

च.नं.

लर्नतः

प.सं.

श्री ........................................,
िे गाना .........................

ववषयः किाि सम्बन्िमा ।
तपाईलाई लर्नत २०७...।....।... ननणायानस
ु ाि सगू चकिण गरिए बर्ोस्जर् ............................ (पदको नार्
वा कार्) का लागग यसैसाि संलग्न किाि (सम्झौता) बर्ोस्जर् लर्नत २०७....।....।... दे णख २०७....।.....।....
सम्र् किािर्ा िाणखएको हुँदा संलग्न कायाशता अनरु
ा ि व्यवसानयक र्ल्
ु प आफनो कार् इर्ाददािीपव
ू क
ू य
र्ादयता अनरु
ु प गनह
ुा ु न जानकािी गिाइदछ ।

सािै आफ्नो कार् कताव्य पालना गदाा यस गाउँ पाललका/नगिपाललकाको कर्ाचािीले पालना गनप
ुा ने

आचाि संहहता ि आचिणको सर्ेत परिपालना हुन जानकािी गिाइदछ ।
.....................
प्रर्ख
ु प्रशासकीय अगधकृत

बोिाथमः

श्री आगिाक प्रशासन शाखाः प्रर्ाणणत हास्जि/Time Sheet सहहतको प्रनतवेदनका आधािर्ा सम्झौता बर्ोस्जर्को
िकर् र्ालसक रूपर्ा उपलब्ध गिाउनह
ु ुन ।

श्री प्रशासन शाखाः हास्जिीको व्यवथिा हुन ।
श्री वडा कायाालय, ....................................

गाउँ /नगि कायापाललकाको कायाालय ।
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