छार्ाा ताङसोङ गाउँपालिर्ामा र्रारमा प्राविलिर् र्माचारी व्यिस्थापन गने सम्बन्िी
र्ायाविलि, २०७६
प्रमाणित लमलत : २०७६।०३।११
छार्ाा ताङसोङ

गाउँपालिर्ािे उपिब्ि गराउने सेिा प्रिाह र विर्ास लनमाािर्ो र्ायािाई

व्यिणस्थत र प्रभािर्ारी बनाउन यस गाउँपालिर्ार्ो िालग नेपाि सरर्ारिे स्िीर्ृत गरे र्ो र्माचारी
दरिणन्दर्ो अलिनमा रवह प्राविलिर् र्माचारीर्ो ररक्त पदमा र्रार सम्झौतार्ा आिारमा सेिा
र्रारमा लिने र्ायािाई व्यिणस्थत गनार्ा िालग छार्ाा ताङसोङ

गाँउ र्ायापालिर्ािे यो र्ायाविलि

स्िीर्ृत गरी जारी गरे र्ोछ ।
१.

सं णिप्त नाम र प्रारम्भः
र्. यस र्ायाविलिर्ो नाम "छार्ाा ताङसोङ

गाउँपालिर्ामा र्रारमा प्राविलिर् र्माचारी

व्यिस्थापन सम्बन्िी र्ायाविलि, २०७६" रहेर्ो छ ।
ख. यो र्ायाविलि र्ायापालिर्ािे लनिाय गरे र्ो लमलतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषाः विषय िा प्रसं गिे अर्ो अथा निागेमा यस र्ायाविलिमार्.

"अध्यि" भन्नािे : गाउँपालिर्ार्ो अध्यि सम्झनु पदाछ ।

ख.

"ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरर्ार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनु पदाछ ।

ग.

"र्ायाविलि" भन्नािे “छार्ाा ताङसोङ

गाउँपालिर्ामा र्रारमा प्राविलिर् र्माचारी

व्यिस्थापन सम्बन्िी र्ायाविलि, २०७६” सम्झनु पदाछ ।
घ.

"र्ायाािय" भन्नािे गाउँ र्ायापालिर्ार्ो र्ायाािय सम्झनु पदाछ ।

ङ.

"प्राविलिर् र्माचारी" भन्नािे दफा ३(२) बमोणजम प्राविलिर् सेिा उपिब्ि गराउने
गरी व्यिस्था भएर्ा र्माचारी सम्झनु पदाछ ।

च.

"सलमलत" भन्नािे दफा ५ बमोणजम गठित अन्तिाताा तथा सूणचर्रि सलमलत सम्झनु
पदाछ ।

३.

र्ायाविलि िागू हुने िेत्र र सेिाः (१) स्थानीय सरर्ार सञ्चािन ऐन, २०७४ र्ो दफा ८३
र्ो उपदफा (७) तथा स्थानीय तहमा सेिा प्रिाह सम्बन्िी व्यिस्थार्ो दफा १५(४)
बमोणजम प्राविलिर् र्माचारी र्रारमा राख्ने प्रयोजनर्ो िालग यो र्ायाविलि स्िीर्ृत गरी िागू
गररएर्ो छ ।
(२) र्ायााियिे दे हायर्ो सेिासँग सम्बणन्ित प्राविलिर् र्माचारी यस र्ायाविलि
बमोणजम अिलि तोर्ी र्रारमा राख्न सक्नेछः

(र्) इणन्जलनयररङ्ग सेिासँग सम्बणन्ित
(ख) र्ृवष सेिासँग सम्बणन्ित
(ग) पशु सेिासँग सम्बणन्ित
(घ) िन सेिासँग सम्बणन्ित
(ङ) स्िास््य सेिासँग सम्बणन्ित
(छ) अन्य र्ुनै प्राविलिर् सेिासँग सम्बणन्ित ।
४.

छनौट सम्बन्िी व्यिस्थाः दफा ३ बमोणजमर्ा प्राविलिर् र्माचारी र्ायााियिे र्रारमा राख्ने
प्रयोजनर्ो िालग सूणचर्रि तथा छनौट सम्बन्िी व्यिस्था दे हाय बमोणजम हुनछ
े ः
(१) प्राविलिर् र्माचारीर्ो अनुसूणच - १ बमोणजम स्िीर्ृत र्ाया वििरि बमोणजम पद
िा सेिा िेत्र तथा सम्बणन्ित सेिा समूहर्ो योग्यता, पाररश्रलमर्, सेिा शता समेत तोर्ी
सम्बणन्ित र्ायााियर्ो सूचनापाटी, िेभसाईट तथा अन्य र्ुनै सािाजलनर् स्थिमा अनुसूची २ बमोणजमर्ो ढाँचामा र्म्तीमा १५ (पन्र) ठदनर्ो सूचना प्रर्ाशन गनुप
ा नेछ ।
(२) आिेदन फारामर्ो नमूना अनुसूची - ३ बमोणजम हुनेछ । आिेदन दस्तुर
गाउँपालिर्ाबाट लनिाारि भए बमोणजम हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोणजम पना आएर्ा आिेदनहरु दे हायर्ो आिारमा दफा ५ र्ो
सलमलतिे मूल्याङ्कन गरी सुणचर्ृत गनुप
ा नेछ :
र्. शैणिर् योग्यता िापत - ६० (सािी) अंर्, (विणशष्ट श्रे िी िापत ६०, प्रथम
श्रे िी िापत ५५, वितीय श्रे िी िापत ५०, तृतीय श्रे िी िापत ४५, (लत्रभुिन
विश्वविद्याियर्ो अंर् गिनार्ा आिारमा) ।
ख. र्ाया अनुभि िापत - १० (दश) अंर् (प्रलत िषा २ अंर्र्ो दरिे, प्रमाणित
वििरि सं िग्न भएर्ो हुनपु ने) ।
ग. स्थानीय बालसन्दािाई दे हाय बमोणजम - १० (दश) अंर्
१. सम्बणन्ित गाउँपालिर्ार्ो बालसन्दा भएमा - १० अंर्
२. सम्बणन्ित णजल्िार्ो बालसन्दा भएमा - ५ अंर्
घ. अन्तिाताामा अलिर्तम २० अंर् । यस अनुसार अर्ं प्रदान गदाा न्युनतम ८
(आि) र अलिर्तम १४ (चौि) र्ो सीमालभत्र रही प्रदान गनुप
ा नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोणजम आिेदन माग गदाा प्राविलिर् र्ाया (इणन्जलनयररं ग, स्िास््य
तथा पशु णचवर्त्सा िगायतर्ा अन्य िेत्र) र्ा िालग आिश्यर् पने व्यिसावयर् प्रमािपत्र
(िाईसेन्स) प्राप्त गरे र्ा व्यणक्तिे मात्र आिेदन ठदन सक्नेछन् ।

५.

अन्तिााताा र सूणचर्रि सलमलतः माग पद सं ख्यार्ा आिारमा र्ायाविलिर्ो दफा (४) र्ो
उपदफा (३) बमोणजम उच्चतम अंर् प्राप्त गरे र्ा उम्मेदिारिाई प्रारणम्भर् छनौट गना र

अन्तिााताा समेत लिई सूणचर्रिर्ो लसफाररस गना दे हायर्ो अन्तरिाताा तथा सूणचर्रि सलमलत
रहनेछः
(र्) प्रमुख प्रशासर्ीय अलिर्ृत

-

सं योजर्

-

सदस्य

-

सदस्य

(ख) अध्यि िा प्रमुखिे तोर्ेर्ो विषय विज्ञर्ो रुपमा
सरर्ारी सेिार्ो अलिर्ृत स्तरर्ो र्माचारी
(ग) गाउँपालिर्ार्ो विषयगत शाखा प्रमुख
६.

सूणचर्रिर्ो वििरि प्रर्ाशन गने : (१) दफा ४ बमोणजम सबैभन्दा बढी अंर् प्राप्त गने
उम्मेदिारहरु

दफा

५

बमोणजमर्ो

सलमलतर्ो

लसफाररसर्ो

आिारमा

र्ायााियिे

उम्मेदिारहरुर्ो रोि नम्बर, नाम थर, िे गाना, र्ाम गना तोवर्एर्ो शाखा आठद समेत
उल्िेख गरी योग्यताक्रम अनुसार सूणचर्रिर्ो वििरि प्रर्ाशन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम सूणचर्रि प्रर्ाशन गदाा पद सं ख्या भन्दा दोव्बर सं ख्यामा
िैर्णल्पर् उम्मेदिारर्ो सूची समेत प्रर्ाशन गनुप
ा नेछ र लसफाररश भएर्ा उम्मेदिारहरुर्ो
सूची सूचना पाटीमा समेत टाँस गनुप
ा नेछ ।
तर आिेदन नै र्म परे र्ो अिस्थामा र्म उम्मेदिार सुणचर्रि गना सवर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोणजमर्ा योग्यताक्रममा रहेर्ा उम्मेदिारिाई लछटो सञ्चार
माध्यमबाट जानर्ारी गराई सोर्ो अलभिेख समेत राख्नुपनेछ ।
७.

र्रार गनेः (१) र्ायााियिे सूणचर्ृत गरे र्ा मुख्य उम्मेदिारिाई ७ (सात) ठदनर्ो म्याद
ठदई र्रार गना सूचना ठदनुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजमर्ो अििी लभत्र र्रार सम्झौता गना आउने सूणचर्ृत
उम्मेदिारसँग र्ायााियिे अनुसूची - १ बमोणजमर्ो र्ाया-वििरि सवहत अनुसूची - ४
बमोणजमर्ो ढाँचामा र्रार गनुप
ा नेछ । उक्त अिलि लभत्र सम्पर्ा राख्न नआएमा क्रमशः
िैर्णल्पर् उम्मेदिारिाई सूचना ठदई र्रार गना सवर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोणजम र्रार गरे पश्चात अनुसूची - ५ बमोणजर्ो पत्र र्ायााियिे
प्राविलिर् र्माचारीिाई ठदनुपनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोणजम र्ायााियिे र्ायावििरि ठदँदा विषयगत शाखा समेत तोर्ी
र्ाममा िगाउनु पनेछ ।
(५) यस र्ायाविलि बमोणजम र्रार गदाा सामान्यत आलथार् िषार्ो श्रािि १ (एर्)
दे णख अर्ो िषार्ो असारसम्मर्ा िालग मात्र र्रार गनुा पनेछ । तर उक्त पदिे गनुप
ा ने र्ाम
समाप्त भएमा िा पयााप्त नभएमा िा र्ायाप्रारम्भ नै नभएर्ो अिस्थामा स्थानीय तहिे र्ामर्ो
बोझ र अििी हेरी र्रारर्ो अििी घटाउन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोणजम एर् आलथार् िषार्ो लनणम्त सेिा र्रारमा लिएर्ो
व्यणक्तिाई पुनः अर्ो िषार्ो िालग सेिा र्रारमा लिनु परे मा पुनः पररिि, छनौट र शुरू
र्रार सरह मालन सम्झौता गररनेछ ।

(७) प्राविलिर् र्माचारीिे स्िेच्छािे र्रार लनरन्तरता गना नचाहेमा र्म्तीमा १ (एर्)
मवहना अगाडी र्ायााियमा लिणखत रुपमा जानर्ारी गराउनु पनेछ । यसरी जानर्ारी नगराई
र्रार अन्त गरी र्ाम छोडेमा त्यस्तो व्यणक्तिाई पुनः र्रारमा र्ाम गने अिसर ठदईने छै न
।
(८) यस दफा विपररतर्ो अिलि उल्िेख गरी िा र्रारमा उल्िेख भए भन्दा बढी
रर्म भुक्तानी ठदएमा त्यसरी अिलि उल्िे ख गने िा रर्म भुक्तानी गने र्माचारीर्ो तिि
भत्ताबाट र्ट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र विभागीय र्ारिाही समेत गररनेछ ।
८.

र्ाया शता, पाररश्रलमर् र अिलि : (१) यस र्ायाविलि बमोणजम सेिा र्रार सम्झौता गररएर्ा
प्राविलिर् र्माचारीर्ो मालसर् पाररश्रलमर् सम्बणन्ित तह िा पदर्ो शुरु तिब स्र्ेिमा
नबढ्ने गरी र्रार सम्झौतामा उल्िेख भए बमोणजम हुनछ
े । स्थानीय भत्ता पाउने स्थानमा
नेपाि सरर्ारर्ो दररे ट बमोणजम र्रारमा उल्िेख भए अनुसार स्थानीय भत्ता उपिब्ि
गराउन सवर्नेछ ।
(२) र्ायााियिे र्ाया-वििरिमा उल्िेख भए बमोणजम प्रगलतर्ो स्थिगत िा िस्तुगत
प्रलतिेदनर्ा आिारमा र्ाया सम्पादन अनुसार र्रारमा उल्िेख गरी भ्रमि भत्ता िा वफल्ड
भत्ता उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।
तर र्रार सम्झौतामा उल्िेख नगररएर्ो भ्रमि भत्ता, वफल्ड भत्ता िा अन्य भत्ता
उपिब्ि गराउन सवर्ने छै न ् ।
(३) र्ायााियिे र्रारर्ा प्राविलिर् र्माचारीर्ो पाररश्रलमर् भुक्तानी गदाा लनजिे
मवहनाभरी गरे र्ो र्ामर्ो वििरि (Time Sheet) सवहतर्ो प्रलतिेदन तयार गना िगाई
सम्बणन्ित विषयगत शाखार्ो लसफाररशर्ो आिारमा मात्र भुक्तानी गनुा पनेछ ।
(४) यस र्ायाविलि बमोणजम प्राविलिर् र्माचारीिे र्रारमा र्ाम गरे र्ै आिारमा पलछ
र्ुनै पलन पदमा अस्थायी िा स्थायी लनयुक्ती हुनार्ा िालग र्ुनै पलन दाबी गना पाउँने छै न ।
(५) उपदफा (१) बमोणजम र्रार गदाा र्ाम शुरु गने लमलत र अन्त्य गने लमलत समेत
उल्िेख गनुप
ा नेछ। तर त्यस्तो र्रारर्ो अििी एर् पटर्मा १ (एर्) िषा भन्दा बढी हुने
छै न ।

९.

र्रार समाप्तीः (१) यस र्ायाविलि बमोणजम र्रार गररएर्ो पद िा दरबन्दीमा नेपािर्ो
सं वििान बमोणजम र्माचारी समायोजन भई खवटई आएमा त्यस्तो व्यणक्तर्ो र्रार स्ितः
अन्त्य हुनेछ ।
(२) र्रार सम्झौता गररएर्ो प्राविलिर् र्माचारीर्ो र्ाया सन्तोषजनर् नभएर्ो भलन र्ायारत
विषयगत शाखा िा र्ायााियिे लसफाररश गरे मा अध्यि िा प्रमुखिे आिश्यर् छानविन गना
िगाई सफाइर्ो मौर्ा ठदई र्ायााियिे जुनसुर्ै अिस्थामा र्रारबाट हटाउन सवर्नेछ ।

१०. विवििः यस र्ायाविलि र्ायाान्ियन क्रममा थप व्यिस्था गनुा परे मा यस र्ायाविलि तथा
प्रचलित र्ानूनसँग नबाणझने गरी गाउँपालिर्ािे आिश्यर् लनिाय गना सक्नेछ ।

अनुसूची - १
ँ ा ४.१सँग सम्बणन्ित र्ायावििरिर्ो ढाँचा)
(बुद
छार्ाा ताङसोङ

गाउँ र्ायापालिर्र्ो र्ायाािय

र्िाािी प्रदे श, नेपाि
र्ाया वििरिर्ो नमुनाः
प्राविलिर् र्माचारीर्ो पद नामः

र्ाम गनुप
ा ने स्थानः

प्राविलिर् र्माचारीर्ो नामः
सुपररिेिर्ः
र्ाया वििरिः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

प्रलतिेदन पेश गनुप
ा ने अलिर्ारीः

अनुसूची - २
ँ ा ४.१सँग सम्बणन्ित आिेदनर्ो ढाँचा)
(बुद
छार्ाा ताङसोङ

गाउँ र्ायापालिर्र्ो र्ायाािय

र्िाािी प्रदे श, नेपाि
र्रारमा सेिा लिने सम्बन्िी सूचना
(सुचना प्रर्ाणशत लमलत : २०७ /
छार्ाा ताङसोङ

/

)

गाउँपालिर्ार्ो िागी ..............................(विषयगत शाखा) मा रहने गरी

.............................................................(पद) र्ो रुपमा दे हायर्ो सं ख्या र योग्यता भएर्ो
प्राविलिर् र्माचारी र्रारमा राख्नु पने भएर्ािे योग्यता पुगेर्ा नेपािी नागररर्हरुिे यो सूचना
प्रर्ाणशत भएर्ो लमलतिे १५ (पन्र) ठदन लभत्र ठदनर्ो २:०० बजेसम्म राजस्ि लतरे र्ो रलसद सवहत
दरखास्त ठदन हुन सम्िणन्ित सिैर्ो िालग यो सूचना प्रर्ाशन गररएर्ो छ । यसर्ो फाराम,
दरखास्त दस्तुर, र्ाया–वििरि, पाररश्रलमर्, सेिार्ा शताहरु सवहतर्ो विस्तृत वििरि र्ायााियबाट
िा िेिसाइट बाट उपिब्ि हुनेछ ।
पद नाम

सं ख्या

२. शैणिर् योग्यता र अनुभि (नमुना) :
१. नेपािी नागररर् ।
२. न्यूनतम योग्यता (जस्तैः नेपाि सरर्ारिाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्याियिाट Ci vi l Engi neeri ng
मा स्नातर् (B.E) र र्ुनै सम्बि विषयमा विषयमा स्नातर्ोत्तर गरे र्ो ।
३. अनुभिर्ो हर्मा B.E उतीिा गरी सम्बि र्ायामा र्म्तीमा .छार्ाा ताङसोङ िषार्ो र्ाया अनुभि
भएर्ो ।
ु ने ।
४. .... िषा उमेर पुरा भई .... िषा ननाघेर्ो हुनप
५. नेपाि इणन्जलनयररङ्ग र्ाउणन्सिमा दताा भएर्ो (प्रमािपत्र) ।
६. अन्य प्रचलित र्ानुनद्वारा अयोग्य नभएर्ो ।

३. दरखास्तमा संिग्न गनुपा नेः उम्मेदिारर्ो व्यणक्तगत वििरि, शैणिर् योग्यतार्ो प्रमाणित
प्रलतलिवप, नेपािी नागररर्तार्ो प्रमािपत्रर्ो प्रमाणित प्रलतलिवप, अनुभिर्ो प्रमाणित प्रलतलिवप
तथा प्रचलित नेपाि र्ानून बमोणजम विलभन्न र्ाउणन्सि िा पररषद् िा अन्यमा दताा भएर्ो
प्रमाणित प्रलतलिवप सं िग्न हुनपु नेछ । पेश गररने सबै प्रलतलिवपर्ो पछाडी उम्मेदिार स्ियंिे
हस्तािर गरी प्रमाणित गने ।

अनुसूची - ३
ँ ा ४.२ सँग सम्बणन्ित दरखास्त फारामर्ो ढाँचा)
(बुद
हािसािै णखचेर्ो

गाउँ र्ायापालिर्र्ो र्ायाािय

छार्ाा ताङसोङ

पासपोटा साईजर्ो पुरै

र्िाािी प्रदे श, नेपाि

मुखार्ृलत दे णखने
फोटो यहाँ टास्ने र
फोटो र फाराममा

र्रारर्ो िालग दरखास्त फाराम

पने गरी उम्मेदिारिे

(र्) िैयणक्तर् वििरि
नाम

थर

दस्तखत

(दे िनागरीमा)
(अंग्रज
े ी िू िो अिरमा)

लिङ्ग:

नागररर्ता नं:
स्थायी िे गाना

जारी गने णजल्िा :

लमलत :

र्) णजल्िा

ख) न.पा./गा.पा

ग) िडा नं

घ) टोि :

ङ) मागा/घर नं. :

च) फो नं.

पत्राचार गने िे गाना :

ईमेि

बाबुर्ो नाम, थर :

जन्म लमलत :

बाजेर्ो नाम, थर :

(वि.सं .मा)

(ईणस्ि सं ितमा)

हािर्ो उमेर :

िषा

मवहना

(ख) शैणिर् योग्यता/तालिम (दरखास्त फाराम भरे र्ो पदर्ो िालग चावहने आिश्यर् न्यूनतम शैणिर् योग्यता/तालिम मात्र उल्िेख गने)
आिश्यर् न्यूनतम योग्यता

विश्वविद्यािय/बोडा/तालिम ठदने संस्था

शैणिर् उपालि/तालिम

संर्ाय

श्रे िी/प्रलतशत

मूि विषय

शैणिर् योग्यता
तालिम
(ग) अनुभि सम्बन्िी वििरि
र्ायाािय

पद

सेिा/समूह/उपसमूह

श्रे िी/तह

स्थायी/अस्थायी/र्रार

अिलि
दे णख

सम्म

मैिे यस दरखास्तमा खुिाएर्ा सम्पूिा वििरिहरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएर्ो पदर्ो सूचनार्ो िालग अयोग्य िहररने गरी र्ुनै सजाय पाएर्ो छै न ।
र्ुनै र्ुरा ढाँटे िा िुर्ाएर्ो िहररएमा प्रचलित र्ानून बमोणजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदिारिे पािना गने भनी प्रचलित र्ानून तथा यस दरखास्त
फारामर्ा पृष्ठहरुमा उल्िेणखत सबै शता तथा लनयमहरु पािना गना मन्जुर गदाछु । साथै र्रारमा उल्िेणखत शताहरु पूिा रुपमा पािना गनेछु र र्रारर्ो
समयभन्दा अगािै र्रारर्ो अन्त्य गदाा र्णम्तमा ३ मवहनार्ो पूि ा सूचना ठदई र्ायााियमा लनिेदन ठदनेछु ।
उम्मेदिारर्ो ल्याप्चे सहीछाप
दायाँ

उम्मेदिारर्ो दस्तखत
बायाँ

लमलत:
र्ायााियिे भनेः
रलसद/भौचर नं. :

रोि नं. :

दरखास्त अस्िीर्ृत भए सो र्ो र्ारि :
दरखास्त रुजु गनेर्ो नाम र दस्तखतः
लमलत :

दरखास्त
दस्तखत

स्िीर्ृत/अस्िीर्ृत

गनेर्ो

लमलत :

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेणखत िगायत लनम्नलिणखत र्ागजातहरु अलनिाया रुपमा उम्मेदिार आफैिे प्रमाणित गरी पेश गनुा पनेछ ।
(१) नेपािी नागररर्तार्ो प्रमािपत्रर्ो प्रलतलिवप,

(२) समर्िता र सम्बि आिश्यर् पनेमा सो र्ो प्रलतलिवप, (३) न्यूनतम शैणिर्

योग्यतार्ो प्रमािपत्र र चाररलत्रर् प्रमािपत्रर्ो प्रलतलिवप, प्राविलिर् र्ाया (इणन्जलनयररङ्ग, स्िास््य तथा पशु णचवर्त्सा िगायतर्ा अन्य िेत्र) र्ा िालग आिश्यर्
पने व्यिसावयर् प्रमािपत्र (िाईसेन्स)र्ो प्रलतलिवप, तालिम र अनुभि आिश्यर् पनेमा सो समेतर्ो प्रलतलिवप, आठद ।

अनुसूची - ४
ँ ा ७.१ सँग सम्बणन्ित र्रार सम्झौतार्ो ढाँचा)
(बुद
र्रार सम्झौता

छार्ाा ताङसोङ

....................णजल्िा,

गाउँ र्ायापालिर्ार्ो र्ायाािय, (यसपलछ पवहिो पि भलनएर्ो) र
...................नगरपालिर्ा/गाउँपालिर्ा,

.......................................................(यसपलछ

दोश्रो

पि

िडा

नं.…..

भलनएर्ो)

र्ा

बस्ने

श्री

बीच

यस

गाउँपालिर्ार्ो .................................................(इणन्जलनयर) र्ो र्ामर्ाज गना गराउन
लमलत २०७

/......./…… र्ो लनिाय अनुसार दे हायर्ा र्ाया/शतार्ो अलिनमा रवह दोश्रो पििे

पवहिो पििाई सेिा उपिब्ि गराउन मन्जुर भएर्ािे यो र्रारर्ो सं झौता गरी एर्/एर् प्रलत
आपसमा बुणझ लियौं ठदयौं :
१.

२.
३.

४.
५.

र्ामर्ाज सम्बन्िमा : दोस्रो पििे आफुिाई तोवर्एर्ो सं िग्न र्ाया वििरि अनुसारर्ो

र्ाया पवहिो पििे तोर्ेर्ो समय र स्थानमा उपणस्थत भई गनुा पनेछ र आिश्यर्तानुसार
थप र्ाम गनुा पनेछ ।
र्ाम

गनुा

पने

:...............................................................................................।

स्थान

र्रारमा र्ाम गरे बापत पाँउने पाररश्रलमर् : प्रत्येर् मवहना व्यलतत भएपलछ, पवहिो पििे
दोश्रो

पििाई

मालसर्

रुपमा

रु.

...................(अिरे पी

..................................................................पाररश्रलमर् उपिब्ि गराउनेछ ।
आचरिर्ो पािनाः दोश्रो पििे छार्ाा ताङसोङ

रु.

गाउँपालिर्ार्ो प्रचलित र्ानूनमा ब्यिस्था

भएर्ा आचरि तथा अनुशासन सम्बन्िी व्यिस्थाहरु पािना गनुा पनेछ ।

विदाः दोस्रो पििाई साबाजलनर् लबदा बाहेर् अन्य र्ुनै पलन वर्लसमर्ो लबदा उपिब्ि हुने

छै न । साथै र्ायााियर्ो िालग आिश्यर् परे र्ो खण्डमा लबदार्ो ठदनमा पलन सेिा उपिब्ि
गराउनु पनेछ । यसरी सािाजलनर् लबदार्ो ठदनमा र्ायााियमा र्ाम िगाए बापत मालसर्

६.

७.

र्रार रर्मर्ो दामासाहीिे रर्म दोश्रो पििाई ठदईनेछ ।

र्ायाािय सम्पणत्तर्ो सुरिाः दोस्रो पििे र्ायााियर्ो चि अचि सम्पणत्तर्ो नोक्सानी िा

वहनालमना गरे मा सो र्ो िलतपूलता िा हानी नोक्सानीर्ो लबगो दोश्रो पििे पवहिो पििाई
ठदनु पनेछ ।

गोप्यताः दोस्रो पििे र्ायााियर्ो र्ागजपत्र, णजन्सी सामान एिं गोप्य र्ुरा िा र्ागजात
र्ुनै अनलिर्ृत व्यणक्त िा दे शिाई उपिब्ि गराएर्ो प्रमाणित भएमा दोस्रो पििाई र्रारबाट

हटाई सोबाट भएर्ो हानी नोक्सानीर्ो क्ष्यलतपूलता दोश्रो पिबाट भराईनेछ र र्ािो सूचीमा
८.
९.

समेत राणखनेछ ।

र्रार अिलिः यो र्रार २०७...
सम्मर्ो िालग हुनेछ ।

।........।..........दे णख िागु भई २०७.....असार १५

र्ायासम्पादन मूल्यांर्नः पवहिो पििे दोस्रो पिर्ो र्ाया सम्पादन मूल्यांर्न गने र सो
मूल्यांर्न गदाा साििसािी लनरन्तरता ठदन उपयुक्त दे णखएमा र्ायाविलिर्ो दफा ९ बमोणजम
र्रार लनणश्चत अिलिर्ो िालग थप हुन सक्नेछ ।

१०. पाररश्रलमर् र्ट्टी र र्रार सेिार्ो शतार्ो अन्त्यः दोश्रो पििे पवहिो पििाई िगातार ७
(सात) ठदन भन्दा बढी उक्त सेिा उपिब्ि नगराएमा, सन्तोषजनर् सेिा ठदन नसर्ेमा
अनुपणस्थत रहेर्ो अिलिर्ो पाररश्रलमर् दामासावहिे र्ट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेिा
नगरे मा स्ितः यो सं झौता पवहिो पििे रि गरी अर्ो ब्यिस्था गना िािा पने छै न । दोश्रो
पििे शारररीर् रुपमा अस्िस्थ भई िा अन्य र्ुनै र्ारििे सेिा ठदन असमथा भएमा िा
र्ाम सन्तोषजनर् नभएमा िा आचरि सम्बन्िी र्ुराहरु बराबर उल्िघंन गरे मा दोश्रो

पिसं गर्ो सं झौता रि गना सक्नेछ र लनजर्ो सट्टा अर्ो व्यणक्त र्रारमा राणख र्ाम िगाउन
बािा पने छै न ।

११. दािी नपुग्नेः दोश्रो पििे यस र्रार बमोणजम र्ाम गरे र्ै आिारमा पलछ र्ुनै पलन पदमा
अस्थायी िा स्थायी लनयुणक्त हुनार्ा िालग दाबी गना पाँउने छै न/गने छै न ।

१२. प्रचलित र्ानून िागू हुनःे यस सं झौतामा उल्िेख नभएर्ो र्ुरा प्रचलित नेपाि र्ानून बमोणजम
हुनेछ ।

गाउँपालिर्ार्ो तफाबाट :

दोस्रो पि (र्रार गने व्यणक्त):

हस्तािर :

हस्तािर :

नाम :

नाम :

पद :

िे गाना :

र्ायााियर्ो छापः

अनुसूची - ५
ँ ा ७.२ सँग सम्बणन्ित र्रार सूचना पत्रर्ो ढाँचा)
(बुद
छार्ाा ताङसोङ

गाउँ र्ायापालिर्र्ो र्ायाािय

र्िाािी प्रदे श, नेपाि

च.नं.

लमलतः

प.सं .

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

विषयः र्रार सम्बन्िमा ।
तपाईिाई लमलत २०७...।....।... लनिायानुसार सूणचर्रि गररए बमोणजम .......................
(पदर्ो

नाम

िा

२०७....।....।...

र्ाम)

र्ा

िालग

यसै साथ

सं िग्न

र्रार

(सम्झौता)

बमोणजम

लमलत

दे णख २०७....।.....।.... सम्म र्रारमा राणखएर्ो हुँदा सं िग्न र्ायाशता

अनुरुप आफनो र्ाम इमान्दारीपूिर्
ा र व्यिसावयर् मूल्य मान्यता अनुरुप गनुह
ा न
ु जानर्ारी गराइन्छ
।
साथै आफ्नो र्ाम र्ताव्य पािना गदाा यस गाउँपालिर्ार्ो र्माचारीिे पािना गनुप
ा ने
आचार सं वहता र आचरिर्ो समेत पररपािना हुन जानर्ारी गराइन्छ ।
.....................
प्रमुख प्रशासर्ीय अलिर्ृत
बोिाथाः
श्री आलथार् प्रशासन शाखाः प्रमाणित हाणजर/Time Sheet सवहतर्ो प्रलतिेदनर्ा आिारमा सम्झौता
बमोणजमर्ो रर्म मालसर् रूपमा उपिब्ि गराउनुहन
ु ।
श्री प्रशासन शाखाः हाणजरीर्ो व्यिस्था हुन ।
श्री िडा र्ायाािय, ...............................

