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कामयविधध, २०७५
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चुलाचुली गाउॉऩाधरकारे उऩरब्ध

गयाउने सेिा

कामयराई व्मिस्थथत य प्रबािकायी फनाउन

नेऩार सयकायरे थिीकृत गये को कभयचायी

प्रवाह य विकास धनभायणको

मस चुलाचुली गाउॉऩाधरकाको राधग
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अधधनभा यवह प्राविधधक,

लगायत कभयचायीको रयक्त ऩदभा कयाय सम्झौताका आधायभा सेिा कयायभा धरने
कामयराई व्मिस्थथत गनयका राधग चुलाचुली गाॉउकामयऩाधरकारे धभधत २०७ ५/2
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/3 भा मो कामयविधध थिीकृत गयी जायी गये कोछ ।
१ सॊ स्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब्

चुलाचुली गाउॉऩाधरकाभा कयायभा

क. मस कामयविधधको नाभ "
कभयचायी व्मिथथाऩन
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प्रावववधक

सम्फन्धी कामयविधध, २०७५" यहेको छ ।

ख. मो कामयविधध कामयऩाधरकारे धनणयम गये को धभधतफाट प्रायम्ब हुनेछ ।

२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा-

क. "अध्मऺ िा प्रभुख" बन्नारे गाउॉऩाधरकाको अध्मऺ सम्झनु ऩदयछ ।
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ख. "ऐन" बन्नारे “थथानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४” सम्झनु ऩदयछ ।

ग. "कामयविधध" बन्नारे “चुलाचुली गाउॉऩाधरकाभा कयायभा प्रावववधक, कायाालय
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सहायक, गाउँ ÷
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कामयविधध , २०७५” सम्झनु ऩदयछ ।
घ. "कामायरम" बन्नारे

चुलाचुली गाउॉकामयऩाधरकाको कामायरम सम्झनु ऩदयछ

।
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gu/ प्रहरी लगायत कभयचायी व्मिथथाऩन ug]{ सम्फन्धी

ङ. "प्राविधधक कभयचायी" बन्नारे दपा ३

(२) फभोस्जभ

प्राविधधक

उऩरब्ध
गयाउने गयी व्मिथथा बएका कभयचायी सम्झनु ऩदयछ ।
च. "सधभधत" बन्नारे दपा ५ फभोस्जभ गठित

cGtjftf{

तथा सूस्चकयण

सधभधत सम्झनु ऩदयछ ।
३.

कामयविधध रागू हुने ऺेत्र य सेिा् (१) थथानीम सयकाय सञ्चारन ऐन,

सेिा

२०७४ को दपा ८३ को उऩदपा (७) तथा थथानीम तहभा सेिा प्रिाह
सम्फन्धी व्मिथथाको दपा १५(४) फभोस्जभ प्राविधधक कभयचायी कयायभा
याख्ने प्रमोजनको राधग मो
(२)

1 थिीकृत गयी रागू गरयएको छ ।
कामयविधध

कामायरमरे दे हामको सेिासॉग सम्फस्न्धत प्राविधधक कभयचायी मस कामयविधध

फभोस्जभ अिधध तोकी कयायभा याख्न सक्नेछ्
(क) इस्न्जधनमरयङ्ग सेिासॉग सम्फस्न्धत
(ख) कृवष सेिासॉग सम्फस्न्धत
(ग) ऩशु सेिासॉग सम्फस्न्धत

ग. शैस्ऺक मोग्मता िाऩत

- ६० (सािी) अॊ क , (विस्शष्ट श्रे णी िाऩत ६० ,

प्रथभ श्रे णी िाऩत ५५, वितीम श्रे णी िाऩत ५०, तृतीम श्रे णी िाऩत ४५,
(धत्रब ुिन विश्वविद्यारमको अॊ क गणनाका आधायभा) ।
घ. कामय अनुबि िाऩत

- १० (दश) अॊ क (प्रधत िषय २ अॊ कको दयरे

प्रभास्णत विियण सॊ रग्न बएको हुनऩु ने) ।

ङ. थथानीम फाधसन्दाराई दे हाम फभोस्जभ
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१. चुलाचुली गाउॉऩाधरकाको फाधसन्दा बएभा - १० अॊ क

(घ) िन सेिासॉग सम्फस्न्धत

(ङ) थिाथ्म सेिासॉग सम्फस्न्धत

(छ) सुरक्षा, वा अन्म कुनै प्राविधधक सेिासॉग सम्फस्न्धत ।

२. चुलाचुली गाउॉऩाधरकाको फाधसन्दा बएभा सभािेशी सभुहको रागी

छनौट सम्फन्धी व्मिथथा् दपा ३ फभोस्जभका प्राविधधक कभयचायी

कामायरमरे कयायभा याख्ने प्रमोजनको राधग सूस्चकयण तथा छनौट सम्फन्धी
व्मिथथा दे हाम फभोस्जभ हुनेछ्

(१) प्राविधधक कभयचायीको अनुसूस्च
फभोस्जभ

- १ फभोस्जभ थिीकृत कामय विियण

ऩद िा सेिा ऺेत्र तथा सम्फस्न्धत सेिा सभूहको मोग्मता,

ऩारयश्रधभक, सेिा शतय सभेत तोकी सम्फस्न्धत कामायरमको सूचनाऩाटी,

िेबसाईट तथा अन्म कुनै साियजधनक थथरभा अनुसूची - २ फभोस्जभको
ढाॉचाभा

कम्तीभा १५

(ऩन्र) ठदनको सूचना प्रकाशन गनुऩ
य नेछ ।

(२) आिेदन पायाभको नभूना अनुसूची - ३ फभोस्जभ हुनेछ । आिेदन
दथतुय

गाउॉऩाधरकाफाट धनधाययण बए फभोस्जभ हुनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ ऩनय आएका आिेदनहरु दे हामको आधायभा दपा
५ को सधभधतरे भूल्माङ्कन गयी सुस्चकृत गनुऩ
य नेछ :

क. उपदफा २ बमोवजम परे का आवेदकहरुलाई पवहलो चरणमा १०० अंक भार
बराबरको वलवित पररक्षमा सामेल गराईनेछ ।
ख. उपदफा ३ बमोवजमको वलवित पररक्षा सम्पन्न भैसके पवछ सो वलवित पररक्षामा
उवतणा भएका पररक्षार्थथलाई देहायको आधारमा छनौट गररनेछ ।
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५ अॊ क
३. इलाम स्जल्राको फाधसन्दा बएभा - ५ अॊ क
च. अन्तिातायभा अधधकतभ २० अॊ क । मस अनुसाय

४.

,

अकॊ प्रदान गदाय न्मुनतभ

८
(आि) य अधधकतभ १४ (चौध) को सीभाधबत्र यही प्रदान गनुऩ
य नेछ ।
(४) उऩदपा (१) फभोस्जभ आिेदन भाग गदाय प्राविधधक कामय
(इस्न्जधनमरयॊ ग, थिाथ्म तथा ऩशु स्चवकत्सा, सुरक्षा रगामतका अन्म
ऺेत्र) का राधग आिश्मक ऩने व्मिसावमक प्रभाणऩत्र

jf

(राईसेन्स)

प्राप्त गये का व्मस्क्तरे भात्र आिेदन ठदन सक्नेछन् ।
५. कयाय कभयचायी व्मिथथाऩन सधभधत् भाग ऩद सॊ ख्माका आधायभा कामयविधधको
दपा (४) को उऩदपा (३) फभोस्जभ उच्चतभ अॊ क प्राप्त गये का उम्भेदिायराई
धरस्खत य अन्तिायताय सभेत धरई सूस्चकयणको धसपारयस गनय दे हामको

कयाय

कभयचायी व्मिथथाऩन सधभधत यहनेछ्
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(घ) प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत
सस्चि

-

सदथम

६. सूस्चकयणको विियण प्रकाशन गने : (१) दपा ४ फभोस्जभ सफैबन्दा फढी अॊ क

(७) प्राविधधक कभयचायीरे थिेच्छारे कयाय धनयन्तयता गनय नचाहेभा कम्तीभा

प्राप्त गने उम्भेदिायहरु दपा ५ फभोस्जभको सधभधतको धसपारयसको आधायभा

१ (एक) भवहना अगाडी कामायरमभा धरस्खत रुऩभा जानकायी गयाउनु

सधभतीको कामायरमरे उम्भेदिायहरुको योर नम्फय , नाभ थय, िे गाना, काभ गनय

ऩनेछ । मसयी जानकायी नगयाई कयाय अन्त गयी काभ छोडेभा त्मथतो

तोवकएको शाखा आठद सभेत उल्रेख गयी मोग्मताक्रभ अनुसाय सूस्चकयणको

व्मस्क्तराई ऩुन् कयायभा काभ गने अिसय ठदईने छै न ।

विियण प्रकाशन गनेछ ।

(८) मस दपा विऩरयतको अिधध उल्रेख गयी िा कयायभा उल्रेख बए बन्दा

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ सूस्चकयण प्रकाशन गदाय ऩद सॊ ख्मा बन्दा दोव्फय

फढी यकभ ब ुक्तानी ठदएभा त्मसयी अिधध उल्रेख गने िा यकभ ब ुक्तानी

सॊ ख्माभा िैकस्ल्ऩक उम्भेदिायको सूची सभेत प्रकाशन गनुऩ
य नेछ य धसपारयश

गने कभयचायीको तरि बत्ताफाट कट्टा गयी असूर उऩय गरयनेछ य

बएका उम्भेदिायहरुको सूची सूचना ऩाटीभा सभेत टाॉस गनुऩ
य नेछ । तय

विबागीम कायिाही सभेत गरयनेछ ।

आिेदन नै कभ ऩये को अिथथाभा कभ उम्भेदिाय सुस्चकयण गनय सवकनेछ
।

८. कामय शतय , ऩारयश्रधभक य अिधध :

(१) मस कामयविधध फभोस्जभ सेिा

कयाय

सम्झौता गरयएका प्राविधधक कभयचायीको भाधसक ऩारयश्रधभक सम्फस्न्धत तह िा

(३) उऩदपा (१) फभोस्जभका मोग्मताक्रभभा यहेका उम्भेदिायराई धछटो सञ्चाय
भाध्मभफाट जानकायी गयाई सोको अधबरेख सभेत याख्नुऩनेछ ।
७. कयाय गने्

(१) गाउॉकामयऩाधरकाको कामायरमरे सूस्चकृत गये का भुख्म

ऩदको शुरु तरफ थकेरभा नफढ्ने गयी कयाय सम्झौताभा उल्रेख बए

4 थथानभा नेऩार सयकायको दयये ट
फभोस्जभ हुनेछ । थथानीम बत्ता ऩाउने
फभोस्जभ कयायभा उल्रेख बए अनुसाय थथानीम बत्ता उऩरब्ध गयाउन

उम्भेदिायराई ७ (सात) ठदनको म्माद ठदई कयाय गनय सूचना ठदनुऩनेछ ।

सवकनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको अिधी धबत्र कयाय सम्झौता गनय आउने

(२) कामायरमरे कामय-विियणभा उल्रेख बए फभोस्जभ प्रगधतको थथरगत िा

- १

िथतुगत प्रधतिेदनका आधायभा कामय सम्ऩादन अनुसाय कयायभा उल्रेख

सूस्चकृत उम्भेदिायसॉग गाउॉकामयऩाधरकाको कामायरमरे अनुसूची

फभोस्जभको कामय-विियण सवहत अनुसूची - 4 फभोस्जभको ढाॉचाभा कयाय
गनुऩ
य नेछ । उक्त अिधध धबत्र सम्ऩकय याख्न नआएभा क्रभश् िैकस्ल्ऩक
उम्भेदिायराई सूचना ठदई कयाय गनय सवकनेछ .

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ कयाय गये ऩश्चात अनुसूची - ५ फभोस्जको ऩत्र
कामायरमरे प्राविधधक कभयचायीराई ठदनुऩनेछ ।

(४) उऩदपा (२) फभोस्जभ कामायरमरे कामयविियण ठदॉदा विषमगत शाखा
सभेत तोकी काभभा रगाउनु ऩनेछ ।
(५) मस कामयविधध फभोस्जभ कयाय गदाय साभान्मत

आधथयक िषयको श्रािण १

(एक) दे स्ख अको िषयको असायसम्भका राधग भात्र कयाय गनुय ऩनेछ ।
तय उक्त ऩदरे गनुऩ
य ने काभ सभाप्त बएभा िा ऩमायप्त नबएभा िा
कामयप्रायम्ब नै नबएको अिथथाभा गाउँ पावलकारे काभको फोझ य अिधी
हेयी कयायको अिधी घटाउन सक्नेछ ।
(६)उऩदपा (५) फभोस्जभ एक आधथयक िषयको धनस्म्त सेिा कयायभा धरएको
व्मस्क्तराई ऩुन् अको िषयको राधग सेिा कयायभा धरनु ऩये भा ऩुन्
ऩरयऺण, छनौट य शुरू कयाय सयह भाधन सम्झौता गरयनेछ ।

गयी भ्रभण बत्ता िा वपल्ड बत्ता उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।तय कयाय
सम्झौताभा उल्रेख नगरयएको

उऩरब्ध गयाउन सवकने छै न ् ।

भ्रभण बत्ता , वपल्ड बत्ता िा अन्म बत्ता

(३) कामायरमरे कयायका प्राविधधक कभयचायीको ऩारयश्रधभक ब ुक्तानी गदाय धनजरे

भवहनाबयी गये को काभको विियण (Time Sheet) सवहतको प्रधतिेदन तमाय
गनय रगाई सम्फस्न्धत विषमगत शाखाको धसपारयशको आधायभा भात्र
ब ुक्तानी गनुय ऩनेछ ।

(४) मस कामयविधध फभोस्जभ प्राविधधक कभयचायीरे कयायभा काभ गये कै

आधायभा ऩधछ कुनै ऩधन ऩदभा अथथामी िा थथामी धनमुक्ती हुनाका राधग
कुनै ऩधन दाफी गनय ऩाउॉने छै न .

(५) उऩदपा (१) फभोस्जभ कयाय गदाय काभ शुरु गने धभधत य अन्त्म गने धभधत
सभेत उल्रेख गनुऩ
य नेछ। तय त्मथतो

कयायको अिधी एक ऩटकभा १

(एक) िषय बन्दा फढी हुने छै न ।

९. कयाय सभाप्ती् (१) मस कामयविधध फभोस्जभ कयाय गरयएको ऩद िा दयफन्दीभा
नेऩारको सॊ विधान य कानुन फभोस्जभ कभयचायी सभामोजन बई खवटई आएभा
त्मथतो व्मस्क्तको कयाय थित् अन्त्म हुनेछ ।

(२) कयाय सम्झौता गरयएको प्राविधधक कभयचायीको कामय सन्तोषजनक नबएको
बधन कामययत विषमगत शाखा िा कामायरमरे धसपारयश गये भा गाउऩाधरकाको
अध्मऺरे आिश्मक छानविन गनय रगाई सपाइको भौका ठदई कामायरमरे
जुनसुकै अिथथाभा कयायफाट हटाउन सवकनेछ ।

५.
६.
७.

१०. विविध् मस कामयविधध कामायन्िमन क्रभभा थऩ व्मिथथा गनुय ऩये भा मस

कामयविधध तथा प्रचधरत कानूनसॉग नफास्झने गयी च ुराच ुरी गाउॉऩाधरकारे
आिश्मक धनणयम गनय सक्नेछ ।

अनुसूची - १

(फुॉदा ४.१ सॉग सम्फस्न्धत कामयविियणको ढाॉचा)
चुलाचुली गाउॉ कामयऩाधरकको कामायरम
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अनुसूची - २

(फुॉदा ४.१सॉग सम्फस्न्धत आिेदनको ढाॉचा)
चुलाचुली गाउॉ कामयऩाधरकको कामायरम
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कामय विियणको नभुना्
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कयायभा सेिा धरने सम्फन्धी सूचना
(सुचना प्रकास्शत धभधत : २०७

/

/

)

प्राविधधक कभयचायीको ऩद नाभ्

चुलाचुली गाउॉऩाधरकाको रागी ..............................(विषमगत शाखा) भा यहने

काभ गनुऩ
य ने थथान्

गयी .............................................................(ऩद) को रुऩभा दे हामको

प्राविधधक कभयचायीको नाभ्
सुऩरयिेऺक्
प्रधतिेदन ऩेश गनुऩ
य ने अधधकायी्
कामय विियण्
१.

सॊ ख्मा य मोग्मता बएको प्राविधधक कभयचायी कयायभा याख्नु ऩने बएकारे मोग्मता
ऩुगेका नेऩारी नागरयकहरुरे मो सूचना प्रकास्शत बएको धभधतरे १५ (ऩन्र) ठदन
धबत्र ठदनको २:०० फजेसम्भ याजथि धतये को यधसद सवहत दयखाथत ठदन हुन
सम्िस्न्धत सिैको राधग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ । मसको पायाभ
दयखाथत दथतुय , कामय–विियण, ऩारयश्रधभक, सेिाका शतयहरु सवहतको विथतृत
विियण कामायरमफाट िा िेिसाइट www. ………………. फाट उऩरब्ध हुनेछ ।
ऩद नाभ

२.
३.
४.

२. शैस्ऺक मोग्मता य अनुबि (नभुना) :

सॊ ख्मा

,

१. नेऩारी नागरयक ।
२. न्मूनतभ मोग्मता (जथतै् नेऩार सयकायिाट भान्मता प्राप्त विश्वविद्यारमिाट

फाफुको नाभ, थय :
Ci vi l

जन्भ धभधत :
(वि.सॊ .भा)

Engi neer i ng

भा थनातक ( ) य कुनै सम्फि विषमभा विषमभा थनातकोत्तय गये को ।

(ईस्थि सॊ ितभा)

B.E

३. अनुबिको हकभा
अनुबि बएको

B.E

उतीणय गयी सम्फि कामयभा कम्तीभा ...... िषयको कामय

।

फाजेको नाभ, थय :

हारको उभेय :
िषय

४. .... िषय उभेय ऩुया बई .... िषय ननाघेको हुनऩु ने ।

भवहना

५ नेऩार इस्न्जधनमरयङ्ग काउस्न्सरभा दताय बएको (प्रभाणऩत्र) ।

(ख) शैस्ऺक मोग्मता/ताधरभ (दयखाथत पायाभ बये को ऩदको राधग चावहने

.

६. अन्म प्रचधरत कानुनद्वाया अमोग्म नबएको ।
३. दयखाथतभा सॊ रग्न गनुऩ
य ने् उम्भेदिायको व्मस्क्तगत विियण शैस्ऺक मोग्मताको
,

प्रभास्णत प्रधतधरवऩ नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रभास्णत प्रधतधरवऩ
,

,

अनुबिको

प्रभास्णत प्रधतधरवऩ तथा प्रचधरत नेऩार कानून फभोस्जभ विधबन्न काउस्न्सर िा

ऩरयषद् िा अन्मभा दताय बएको प्रभास्णत प्रधतधरवऩ सॊ रग्न हुनऩु नेछ । ऩेश गरयने
सफै प्रधतधरवऩको ऩछाडी उम्भेदिाय थिमॊरे हथताऺय गयी प्रभास्णत गने ।

चुलाचुली गाउॉ कामयऩाधरकको कामायरम
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हारसारै स्खचेको
ऩासऩोटय साईजको ऩुयै

प्रधतशत

विषम

शैस्ऺक
मोग्मता

कामायरम

ऩद
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सेिा/सभूह/
उऩसभूह

श्रे णी
/
तह

थथामी/
अथथामी/कयाय

अिधध
दे स्ख

सम्भ

उम्भेदिायरे दथतखत

सूचनाको राधग अमोग्म िहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको छै न । कुनै कुया ढाॉटे िा

(दे िनागयीभा)
धरङ्ग:
जायी गने
स्जल्रा :

ऩत्राचाय गने िे गाना :

उऩाधध/ताधरभ

भूर

भैरे मस दयखाथतभा खुराएका सम्ऩूण य विियणहरु सत्म छन् । दयखाथत फुझाएको ऩदको

नागरयकता नॊ:

घ)टोर :

ताधरभ ठदने सॊ थथा

श्रे णी/

पायाभभा ऩने गयी

(अॊ ग्रज
े ी िू रो अऺयभा)

स्जल्रा

सॊ काम

महाॉ टाथने य पोटो य

(क) िैमस्क्तक विियण

िे गाना

शैस्ऺक

मोग्मता

भुखाकृधत दे स्खने पोटो

कयायको राधग दयखाथत पायाभ

क)

न्मूनतभ

विश्वविद्यारम/फोडय/

(ग) अनुबि सम्फन्धी विियण

(फुॉदा ४.२ सॉग सम्फस्न्धत दयखाथत पायाभको ढाॉचा)

थथामी

आिश्मक

ताधरभ

अनुसूची - ३

नाभ थय

आिश्मक न्मूनतभ शैस्ऺक मोग्मता/ताधरभ भात्र उल्रेख गने)

ख) न.ऩा./गा.वि.स.

ग) िडा नॊ

ङ) भागय/घय नॊ. :

च) पो नॊ.
ईभेर

धभधत :

रुकाएको िहरयएभा प्रचधरत कानून फभोस्जभ सहनेछु/फुझाउनेछु । उम्भेदिायरे ऩारना गने
बनी प्रचधरत कानून तथा मस दयखाथत पायाभका ऩृष्ठहरुभा उल्रेस्खत सफै शतय तथा

धनमभहरु ऩारना गनय भन्जुय गदयछु । साथै कयायभा उल्रेस्खत शतयहरु ऩूण य रुऩभा ऩारना

गनेछु य कयायको सभमबन्दा अगािै कयायको अन्त्म गदाय कस्म्तभा ३ भवहनाको ऩूि य सूचना
ठदई कामायरमभा धनिेदन ठदनेछु ।

उम्भेदिायको ल्माप्चे सहीछाऩ
दामाॉ

उम्भेदिायको दथतखत

फामाॉ
धभधत:

२. काभ गनुय ऩने थथान
:..................................................................।
३. कयायभा काभ गये फाऩत ऩाॉउने ऩारयश्रधभक :

ऩवहरो ऩऺरे दोश्रो ऩऺराई भाधसक रुऩभा रु. ...................(अऺये ऩी रु.

कामायरमरे बने्
यधसद/बौचय नॊ. :

..................................................................ऩारयश्रधभक उऩरब्ध

योर नॊ. :

गयाउनेछ ।

दयखाथत अथिीकृत बए सो को कायण :
दयखाथत

४. आचयणको ऩारना्

दथतखत्

थिीकृत/अथिीकृत

धभधत :

गनेको दथतखत

५. विदा्

दयखाथत रुजु गनेको नाभ य

रुऩभा उम्भेदिाय आपैरे प्रभास्णत गयी ऩेश गनुय ऩनेछ ।
(२) सभकऺता य सम्फि

आिश्मक ऩनेभा सो को प्रधतधरवऩ , (३) न्मूनतभ शैस्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र य चारयधत्रक
प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ, प्राविधधक कामय (इस्न्जधनमरयङ्ग, थिाथ्म तथा ऩशु स्चवकत्सा रगामतका
अन्म ऺेत्र) का राधग आिश्मक ऩने व्मिसावमक प्रभाणऩत्र (राईसेन्स)को प्रधतधरवऩ , ताधरभ
य अनुबि आिश्मक ऩनेभा सो सभेतको प्रधतधरवऩ, आठद ।

9 सूची - ४
अनु

(फुॉदा ७.१ सॉग सम्फस्न्धत कयाय सम्झौताको ढाॉचा)
कयाय सम्झौता
कामायरम, (मसऩधछ ऩवहरो ऩऺ बधनएको) य

....................स्जल्रा, ...................नगयऩाधरका/गाउॉऩाधरका, िडा नॊ. .....
फथने श्री ............................................................ (मसऩधछ दोश्रो ऩऺ

बधनएको) का फीच चुलाचुली गाउॉऩाधरकाको ...............................(इस्न्जधनमय)
को काभकाज गनय गयाउन धभधत २०७

/

......./...... को धनणयम अनुसाय

दे हामका कामय/शतयको अधधनभा यवह दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई सेिा उऩरब्ध
गयाउन भन्जुय बएकारे मो कयायको सॊ झौता गयी एक/एक प्रधत आऩसभा फुस्झ
धरमौं ठदमौं :
१. काभकाज सम्फन्धभा :

दोस्रो ऩऺराई साफयजधनक धफदा फाहेक अन्म कुनै ऩधन वकधसभको धफदा

उऩरब्ध हुने छै न । साथै कामायरमको राधग आिश्मक ऩये को खण्डभा

द्रष्टव्म : दयखाथत साथ सूचनाभा उल्रेस्खत रगामत धनम्नधरस्खत कागजातहरु अधनिामय
(१) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ ,

दोश्रो ऩऺरे ...गाउॉऩाधरकाको प्रचधरत कानूनभा ब्मिथथा

बएका आचयण तथा अनुशासन सम्फन्धी व्मिथथाहरु ऩारना गनुय ऩनेछ ।

धभधत :

चुलाचुली गाउॉ कामयऩाधरकाको

प्रत्मेक भवहना व्मधतत बएऩधछ ,

दोस्रो ऩऺरे आपुराई तोवकएको सॊ रग्न कामय

विियण अनुसायको कामय ऩवहरो ऩऺरे तोकेको सभम य थथानभा उऩस्थथत
बई गनुय ऩनेछ य आिश्मकतानुसाय थऩ काभ गनुय ऩनेछ ।

धफदाको ठदनभा ऩधन सेिा उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । मसयी साियजधनक

धफदाको ठदनभा कामायरमभा काभ रगाए फाऩत भाधसक कयाय यकभको
दाभासाहीरे यकभ दोश्रो ऩऺराई ठदईनेछ ।
६. कामायरम सम्ऩस्त्तको सुयऺा्

दोस्रो ऩऺरे कामायरमको चर अचर सम्ऩस्त्तको

नोक्सानी िा वहनाधभना गये भा सो को ऺधतऩूधतय िा हानी नोक्सानीको धफगो
दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई ठदनु ऩनेछ ।
७. गोप्मता्

दोस्रो ऩऺरे कामायरमको कागजऩत्र , स्जन्सी साभान एिॊ गोप्म कुया

िा कागजात कुनै अनधधकृत व्मस्क्त िा दे शराई उऩरब्ध गयाएको प्रभास्णत
बएभा दोस्रो ऩऺराई कयायफाट हटाई
10 सोफाट बएको हानी नोक्सानीको
स्ततऩूधतय दोश्रो ऩऺफाट बयाईनेछ य कारो सूचीभा सभेत यास्खनेछ ।

८. कयाय अिधध्

मो कयाय २०७...

।........।..........दे स्ख रागु बई

२०७.....असाय १५ सम्भको राधग हुनेछ ।

९. कामयसम्ऩादन भूल्माॊकन्

ऩवहरो ऩऺरे दोस्रो ऩऺको कामय सम्ऩादन भूल्माॊकन

गने य सो भूल्माॊकन गदाय सारिसारी धनयन्तयता ठदन उऩमुक्त दे स्खएभा
कामयविधधको दपा ९ फभोस्जभ कयाय धनस्श्चत अिधधको राधग थऩ हुन
सक्नेछ ।
१०. ऩारयश्रधभक कट्टी य कयाय सेिाको शतयको अन्त्म् दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई
रगाताय ७ (सात) ठदन बन्दा फढी उक्त सेिा उऩरब्ध नगयाएभा
सन्तोषजनक सेिा ठदन नसकेभा अनुऩस्थथत यहेको अिधधको ऩारयश्रधभक

दाभासावहरे कट्टा गरयनेछ य सो बन्दा फढी सेिा नगये भा थित् मो सॊ झौता
ऩवहरो ऩऺरे यि गयी अको ब्मिथथा गनय िाधा ऩने छै न । दोश्रो ऩऺरे
शारययीक रुऩभा अथिथथ बई िा अन्म कुनै कायणरे सेिा ठदन असभथय

,

बएभा िा काभ सन्तोषजनक नबएभा िा आचयण सम्फन्धी कुयाहरु फयाफय

तऩाईराई धभधत २०७...।....।...

उल्रघॊन गये भा दोश्रो ऩऺसॊ गको सॊ झौता यि गनय सक्नेछ य धनजको सट्टा

............................ (ऩदको नाभ िा काभ) का राधग मसै साथ सॊ रग्न कयाय

अको व्मस्क्त कयायभा यास्ख काभ रगाउन फाधा ऩने छै न ।
११. दािी नऩुग्ने् दोश्रो ऩऺरे मस कयाय फभोस्जभ काभ गये कै आधायभा ऩधछ

कुनै ऩधन ऩदभा अथथामी िा थथामी धनमुस्क्त हुनाका राधग दाफी गनय ऩाॉउने
छै न/गने छै न ।

१२. प्रचधरत कानून रागू हुने्

मस सॊ झौताभा उल्रेख नबएको कुया प्रचधरत

नेऩार कानून फभोस्जभ हुनेछ ।

sf]

धनणयमानुसाय सूस्चकयण गरयए फभोस्जभ

(सम्झौता) फभोस्जभ धभधत २०७....।....।...

दे स्ख २०७....।.....।.... सम्भ

कयायभा यास्खएको हुॉदा सॊ रग्न कामयशतय अनुरुऩ आपनो काभ इभान्दायीऩूिक
य य
व्मिसावमक भूल्म भान्मता अनुरुऩ गनुह
य न
ु जानकायी गयाइन्छ ।
साथै आफ्नो काभ कतयव्म ऩारना गदाय मस गाउॉऩाधरकाको कभयचायीरे
ऩारना गनुऩ
य ने आचाय सॊ वहता य आचयणको सभेत ऩरयऩारना हुन जानकायी गयाइन्छ
।

चुलाचुली गाउॉऩाधरकाको तपयफाट :

दोस्रो ऩऺ (कयाय गने व्मस्क्त):

हथताऺय :

हथताऺय :

नाभ :

नाभ :

ऩद :

िे गाना :

कामायरमको छाऩ्

....................
प्रभुख

अधधकृत
फोधाथय्
श्री आधथयक प्रशासन शाखा्

प्रभास्णत हास्जय/Time Sheet सवहतको प्रधतिेदनका

आधायभा सम्झौता फभोस्जभको यकभ भाधसक रूऩभा उऩरब्ध गयाउनुहन
ु ।
श्री प्रशासन शाखा् हास्जयीको व्मिथथा हुन ।
श्री िडा कामायरम, ....................................
अनुसूची - ५

(फुॉदा ७.२ सॉग सम्फस्न्धत कयाय सूचना ऩत्रको ढाॉचा)
चुलाचुली गाउॉ कामयऩाधरकको कामायरम

च.नॊ.

प्रशासकीम

धभधत्

r'nfr'nL–Onfd
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ऩ.सॊ .
श्री ........................................,
िे गाना .........................
विषम् कयाय सम्फन्धभा ।

चुलाचुली गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरम ।
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