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ऩुतलरफजाय नगयऩालरकाभा कयायभा प्राविधधक 
कभमचायी व्मिस्थाऩन गने सम्फन्धी  

काममविधध २०७४ 
ऩुतरीफजाय नगयऩालरकारे k|jfx ug]{ ;]jf य विकास ननभााण कामाराई व्मिस्थथत य प्रबािकायी फनाउन  

नगयऩालरकाको रागग नेऩार सयकाय तथा o; नगयऩालरकारे थिीकृत गयेको कभाचायी दयिGbLको अwLनभा यहL 
प्राविगधक कभाचायीको रयक्त ऩदभा कयाय सम्झौताका आधायभा सेिा कयायभा लरन ेकामाराई व्मिस्थथत गनाका रागग 
ऩुतरीफजाय नगय कामाऩालरकारे s/f/df sd{rf/L Joj:yfkg ug{] ;DaGwL o; कामाविधLnfO{ थिीकृत गयेको छ ।  
 
१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 

क. मस कामाविगधको नाभ "ऩुतरीफजाय नगयऩालरकाभा कयायभा प्राविगधक  कभाचायी व्मिथथाऩन सम्फन्धी 
कामाविधL, २०७४" यहेको छ ।  

ख. मो कामाविधL कामाऩालरकारे ननणाम u/L :yfgLo /fhkqdf k|zflzt ldlt b]lv nfu" x'g]5 .  
 

२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसॊगरे अको अथा नरागेभा मस कामाविधLभा- 
क.  "प्रभुख" बन्नारे नगयऩालरकाको प्रभुख सम्झनु ऩदाछ । 
ख.  "ऐन" बन्नारे “थथानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४” सम्झनु ऩदाछ ।  
ग.  "कामाविधL" बन्नारे “ऩुतरीफजाय नगयऩालरकाभा नगयऩालरकाभा  कयायभा प्राविगधक  कभाचायी 

व्मिथथाऩन सम्फन्धी कामाविगध, २०७४” सम्झनु ऩदाछ ।  
घ.  "कामाारम" बन्नारे ऩुतरीफजाय नगय कामाऩालरकाको कामाारम सम्झनु ऩदाछ । 
ङ. " प्राविगधक कभाचायी" बन्नारे दपा ३(२) फभोस्जभ प्राविगधक सेिा उऩरब्ध गयाउने गयी व्मिथथा बएका 

कभाचायी सम्झनु ऩदाछ । 
च. " सलभनत" बन्नारे दपा ५ फभोस्जभ गठित अन्तिाताा तथा सूगचकयण सलभनत सम्झनु ऩदाछ । 
 

३. काममविधध रागू हुने ऺेत्र य सेिा्  
(१) थथानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ को दपा ८३ को उऩदपा (७) तथा थथानीम तहभा  सेिा प्रिाह 
सम्फन्धी व्मिथथाको दपा १५(४) फभोस्जभ प्राविगधक कभाचायी कयायभा याख्ने प्रमोजनको रागग मो  कामाविधL 
रागू x'g]5 .  
(२) कामाारमरे देहामको सेिासॉग सम्फस्न्धत प्राविगधक कभाचायी मस कामाविध L फभोस्जभ अिगध तोकी कयायभा 
याख्न सक्नेछ्  

(क) इस्न्जननमरयङ्ग सेिासॉग सम्फन्धLत 
(ख) कृवष सेिासॉग सम्फस्न्धत 
(ग) ऩशु सेिासॉग सम्फस्न्धत 
(घ) िन सेिासॉग सम्फस्न्धत 
(ङ) थिाथ्म सेिासॉग सम्फस्न्धत 
(छ) अन्म कुनै प्राविगधक सेिासॉग सम्फस्न्धत । 

 
४. छनौट सम्फन्धी व्मिस्था् दपा ३ फभोस्जभका  प्राविगधक कभाचायी कामाारमरे कयायभा याख्ने प्रमोजनको रागग 

सूगचकयण तथा छनौट सम्फन्धी व्मिथथा देहाम फभोस्जभ हुनेछ्  
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(१) प्राविगधक कभाचायीको अनुसूगच  - १ फभोस्जभ थिीकृत कामा विियण फभोस्जभ  ऩद िा सेिा ऺेत्र तथा 
सम्फस्न्धत सेिा सभूहको मोग्मता , ऩारयश्रलभक, सेिा शता सभेत तोकी  सम्फस्न्धत कामाारमको सूचनाऩाटी, 
िेबसाईट तथा अन्म कुनै सािाजननक थथरभा अनुसूची - २ फभोस्जभको ढाॉचाभा कम्तीभा १५  (ऩन्र) ठदनको 
सूचना प्रकाशन गनुाऩनेछ । 

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

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ ऩना आएका आिेदनहरु देहामको आधायभा दपा ५ को सलभनतरे भूल्माङ्कन 
गयी स"गचकृत गनुाऩनेछ :  

क. शैक्षऺक मोग्मता िाऩत - ६० (सािी) अॊक, (विलशष्ट शे्रणी िाऩत ६० , प्रथभ शे्रणी िाऩत ५५ , 
वितीम शे्रणी िाऩत ५० , ततृीम शे्रणी िाऩत ४५ , (त्रत्रबुिन विश्िविद्मारमको अॊक गणनाका 
आधायभा) । 
ख. कामा अनुबि िाऩत - १० (दश) अॊक (प्रनत िषा २ अॊकको दयरे , प्रभाणणत विियण सॊरग्न 

बएको हुनुऩने) । 
 ग. थथानीम फालसन्दाराई देहाम फभोस्जभ - १० (दश) अॊक  

१. ऩुतरीफजाय नगयऩालरकाको फालसन्दा बएभा - १० अॊक 
२. थमाङजा  स्जल्राको फालसन्दा बएभा - ५ अॊक  

घ. अन्तिातााभा अगधकतभ २० अॊक । मस अनुसाय  अकॊ  प्रदान  गदाा न्मुनतभ ८  (आि) य 
अगधकतभ १४  (चौध) को सीभालबत्र यही प्रदान  गनुाऩनेछ । अन्तिातााभा  भठहरा दलरत 
जनजाती रगामतका रक्षऺत िगाराइ प्राथलभकता ठदइने छ । 

(४) उऩदपा (१) फभोस्जभ आिेदन भाग गदाा प्राविगधक कामा (इस्न्जननमरयॊग, थिाथ्म तथा ऩशु 
गचककत्सा रगामतका अन्म ऺेत्र ) का रागग आिश्मक ऩने व्मिसानमक प्रभाणऩत्र (राईसेन्स) चाठहने ऩदका 
रागग व्मिसानमक प्रभाणऩत्र (राईसेन्स)प्राप्त गयेका व्मस्क्तरे भात्र आिेदन ठदन सक्नेछन ्। 

५. अन्तिामताम य सूधचकयण सलभतत् भाग ऩद सॊख्माका आधायभा कामाविगधको दपा (४) को उऩदपा (३) फभोस्जभ 
उच्चतभ अॊक प्राप्त गयेका उम्भेदिायराई प्रायस्म्बक छनौट गना य अन्तिााताा सभेत लरई सूगचकयणको लसपारयस 
गना देहामको अन्तयिाताा तथा सूगचकयण सलभनत यहनेछ् 
(क) प्रभुख प्रशासकीम अगधकृत     -  सॊमोजक 
(ख) अध्मऺ िा प्रभुखरे तोकेको विषम विऻको रुऩभा  

सयकायी सेिाको अगधकृत थतयको कभाचायी   -  सदथम 
(ग) नगयऩालरकाको विषमगत शाखा प्रभुख   - सदथम 
(घ) प्रशासन शाखा ऩभुख      – सदथम सगचि 
सलभनतभा आश्मकता अनुसाय अन्म व्मस्क्तराइ आभस्न्त्रत गना सककनेछ । 

६. सूधचकयणको विियण प्रकाशन गने : (१) दपा ४ फभोस्जभ सफैबन्दा फढी अॊक प्राप्त गने उम्भेदिायहरु दपा ५ 
फभोस्जभको सलभनतको लसपारयसको आधायभा कामाारमरे उम्भेदिायहरुको योर नम्फय , नाभ थय, िेगाना, काभ 
गना तोककएको शाखा आठद सभेत उल्रेख गयी मोग्मताक्रभ अनुसाय सूगचकयणको विियण प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ सूगचकयण प्रकाशन गदाा ऩद सॊख्मा बन्दा दोव्फय सॊख्माभा िैकस्ल्ऩक 
उम्भेदिायको सूची सभेत प्रकाशन गनुाऩनेछ य लसपारयश बएका उम्भेदिायहरुको सूची सूचना ऩाटीभा सभेत टाॉस 
गनुाऩनेछ ।  

तय आिेदन नै कभ ऩयेको अिथथाभा कभ उम्भेदिाय सुगचकयण गना सककनेछ ।  
(३) उऩदपा (१) फभोस्जभका मोग्मताक्रभभा यहेका उम्भेदिायराई नछटो सञ्चाय भाध्मभफाट जानकायी 

गयाई सोको अलबरेख सभेत याख्नुऩनेछ ।  
७. कयाय गने् (१) कामाारमरे सूगचकृत गयेका भुख्म उम्भेदिायराई ७ (सात) ठदनको म्माद ठदई कयाय गना सूचना 

ठदनुऩनेछ ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको अिधी लबत्र कयाय सम्झौता गना आउने सूगचकृत उम्भेदिायसॉग कामाारमरे 
अनुसूची - १ फभोस्जभको कामा -विियण सठहत  अनुसूची - ४ फभोस्जभको  ढाॉचाभा कयाय गनुाऩनेछ ।  उक्त 
अिगध लबत्र सम्ऩका  याख्न नआएभा क्रभश् िैकस्ल्ऩक उम्भेदिायराई सूचना ठदई कयाय गना सककनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ कयाय गये ऩश्चात अनुसूची - ५ फभोस्जको ऩत्र कामाारमरे  प्राविगधक 
कभाचायीराई ठदनुऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (२) फभोस्जभ कामाारमरे कामाविियण ठदॉदा विषमगत शाखा सभेत तोकी काभभा रगाउनु 
ऩनेछ ।  

(५) मस कामाविगध फभोस्जभ कयाय गदाा साभान्मत  आगथाक िषाको श्रािण १ (एक) देणख अको िषाको 
असायसम्भका रागग भात्र कयाय गनुा ऩनेछ ।  तय उक्त ऩदरे गनुाऩन ेकाभ सभाप्त बएभा िा ऩमााप्त नबएभा 
िा कामाप्रायम्ब नै नबएको अिथथाभा gu/kflnsfn] काभको फोझ य अिधी हेयी कयायको अिधी घटाउन 
सक्नेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोस्जभ एक आगथाक िषाको ननस्म्त सेिा कयायभा लरएको व्मस्क्तराई ऩुन् अको 
िषाको रागग सेिा कयायभा लरनु ऩयेभा ऩुन् ऩरयऺण, छनौट य शुरू कयाय सयह भानन सम्झौता गरयनेछ ।  

(७) प्राविगधक कभाचायीरे थिेच्छारे कयाय ननयन्तयता गना नचाहेभा कम्तीभा १  (एक) भठहना अगाडी 
कामाारमभा लरणखत रुऩभा जानकायी गयाउनु ऩनेछ । मसयी जानकायी नगयाई कयाय अन्त गयी काभ छोडभेा 
त्मथतो व्मस्क्तराई ऩुन् कयायभा काभ गन ेअिसय ठदईने छैन । 

(८) मस दपा विऩरयतको अिगध उल्रेख गयी िा कयायभा उल्रेख बए बन्दा फढी यकभ बुक्तानी ठदएभा 
त्मसयी अिगध उल्रेख गने िा यकभ बुक्तानी गने कभाचायीको तरि बत्ताफाट कट्टा गयी असूर उऩय गरयनेछ य 
विबागीम कायिाही सभेत गरयनेछ ।  

८. कामम शतम , ऩारयश्रलभक य अिधध :  ( १) मस कामाविगध फभोस्जभ सेिा  कयाय सम्झौता गरयएका प्राविगधक 
कभाचायीको भालसक ऩारयश्रलभक सम्फस्न्धत  तह िा ऩदको शुरु तरफ थकेरभा नफढ्ने गयी कयाय सम्झौताभा 
उल्रेख बए फभोस्जभ हुनेछ । थथानीम बत्ता ऩाउने थथानभा नेऩार सयकायको दययेट फभोस्जभ कयायभा 
उल्रेख बए अनुसाय थथानीम बत्ता उऩरब्ध गयाउन सककनेछ ।  

(२)  कामाारमरे कामा -विियणभा उल्रेख बए फभोस्जभ प्रगनतको थथरगत िा िथतुगत प्रनतिेदनका 
आधायभा कामा सम्ऩादन अनुसाय कयायभा उल्रेख गयी भ्रभण बत्ता िा कपल्ड बत्ता उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  

  तय कयाय सम्झौताभा उल्रेख नगरयएको  भ्रभण बत्ता , कपल्ड बत्ता िा अन्म बत्ता उऩरब्ध गयाउन 
सककने छैन ्। 

(३) कामाारमरे कयायका प्राविगधक कभाचायीको ऩारयश्रलभक बुक्तानी गदाा ननजरे भठहनाबयी गयेको 
काभको विियण (Time Sheet) सठहतको प्रनतिेदन तमाय गना रगाई सम्फस्न्धत विषमगत शाखाको लसपारयशको 
आधायभा भात्र बुक्तानी गनुा ऩनेछ । 

(४) मस कामाविगध फभोस्जभ प्राविगधक कभाचायीरे कयायभा काभ गयेकै आधायभा ऩनछ कुनै ऩनन ऩदभा 
अथथामी िा थथामी ननमुक्ती हुनाका रागग कुनै ऩनन दाफी गना ऩाउॉने छैन । 

(५) उऩदपा (१) फभोस्जभ कयाय गदाा काभ शुरु गने लभनत य अन्त्म गने लभनत सभेत उल्रेख 
गनुाऩनेछ। तय त्मथतो कयायको अिधी एक ऩटकभा १ (एक) िषा बन्दा फढी हुने छैन । 

९. कयाय सभाप्ती् (१) मस कामाविगध फभोस्जभ कयाय गरयएको ऩद िा दयफन्दीभा नेऩारको सॊविधान फभोस्जभ 
कभाचायी सभामोजन बई खठटई आएभा त्मथतो व्मस्क्तको कयाय थित् अन्त्म हुनेछ । 
(२) कयाय सम्झौता गरयएको प्राविगधक कभाचायीको कामा सन्तोषजनक नबएको बनन कामायत विषमगत शाखा 
िा कामाारमरे लसपारयश गयेभा प्रभुखरे आिश्मक छानविन गना रगाई सपाइको भौका ठदई कामाारमरे जुनसुकै 
अिथथाभा कयायफाट हटाउन सककनेछ ।  

१० मस काममविधध फभोजजभ बएको भातनने कामाविधL :jLs[t tyf k|sfzg x'g' cufl8 कामाऩालरकािाट बएका 
प्राविगधक कभाचायी सम्िन्धL काभकायिाहीहरु मसै कामाविगध फभोस्जभ बएको भानननेछ । 

११. विविध् मस कामाविध L कामाान्िमन क्रभभा थऩ व्मिथथा गनुा ऩयेभा मस कामाविध L तथा प्रचलरत कानूनसॉग 
नफाणझने गयी नगयऩालरकारे आिश्मक ननणाम गना सक्नेछ ।  
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अनसुचूी - १ 

(फुॉदा ४.१सॉग सम्फस्न्धत कामाविियणको ढाॉचा) 
ऩतुरीफजाय नगय कामाऩालरकाको कामाारम 

थमाङजा 
प्रदेश नॊ. ४ नेऩार 

 
कामम विियणको नभनुा् 
प्राविगधक कभाचायीको ऩद नाभ्  काभ गनुाऩने थथान् 
प्राविगधक कभाचायीको नाभ्       
सऩुरयिेऺक्  प्रनतिेदन ऩेश गनुाऩने अगधकायी्  
कामम विियण् 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनुसूची - २ 

( फुॉदा ४. १ सॉग सम्फस्न्धत आिेदनको ढाॉचा) 

ऩुतरीफजाय नगय कामाऩालरकाको कामाारम 

थमाङजा 
प्रदेश नॊ. ४ नेऩार 

 
कयायभा सेिा लरन ेसम्फन्धी सूचना 

(सुचना प्रकालशत लभनत : २०७  /    /     ) 
 
......... नगयऩालरकाको रागी ..............................(विषमगत शाखा ) भा यहने गयी 
.............................................................(ऩद) को रुऩभा देहामको सॊख्मा य मोग्मता 
बएको प्राविगधक कभाचायी कयायभा याख्नु ऩने बएकारे मोग्मता ऩुगेका नेऩारी नागरयकहरुरे 
मो सूचना प्रकालशत बएको लभनतरे १५ (ऩन्र) ठदन लबत्र ठदनको २ :०० फजेसम्भ याजथि 
नतयेको यलसद सठहत दयखाथत ठदन हुन सम्िस्न्धत सिैको रागग मो सूचना प्रकाशन गरयएको 
छ । मसको पायाभ , दयखाथत दथतुय , कामा–विियण, ऩारयश्रलभक, सेिाका शताहरु सठहतको 
विथततृ विियण कामाारमफाट िा िेिसाइट www. ……………….  फाट उऩरब्ध हुनेछ ।  

ऩद नाभ  सॊख्मा 
  
  
२. शैक्षऺक मोग्मता य अनुबि: 
१. नेऩारी नागरयक । 
२. न्मूनतभ मोग्मता (जथतै् नेऩार सयकायिाट भान्मता प्राप्त विश्िविद्मारमिाट Civil 

Engineering भा थनातक (B.E )य कुनै सम्फि विषमभा विषमभा थनातकोत्तय गयेको । 
३. अनुबिको हकभा B.E उतीणा गयी सम्फि कामाभा कम्तीभा ...... िषाको कामा अनुबि 

बएको  ।  
४. .... िषा उभेय ऩुया बई .... िषा ननाघेको हुनुऩने । 
५. नेऩार इस्न्जननमरयङ्ग काउस्न्सरभा दताा बएको (प्रभाणऩत्र) । 
६. अन्म प्रचलरत कानुनद्िाया अमोग्म नबएको । 
३. दयखास्तभा सॊरग्न गनुमऩने् उम्भेदिायको व्मस्क्तगत विियण , शैक्षऺक मोग्मताको प्रभाणणत 

प्रनतलरवऩ, नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रभाणणत प्रनतलरवऩ , अनुबिको प्रभाणणत 
प्रनतलरवऩ तथा प्रचलरत नेऩार कानून फभोस्जभ विलबन्न काउस्न्सर िा ऩरयषद् िा अन्मभा 
दताा बएको प्रभाणणत प्रनतलरवऩ सॊरग्न हुनुऩनेछ । ऩेश गरयने सफै प्रनतलरवऩको ऩछाडी 
उम्भेदिाय थिमॊरे हथताऺय गयी प्रभाणणत गने ।  
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अनुसूची - ३ 
(फुॉदा ४.२ सॉग सम्फस्न्धत दयखाथत पायाभको ढाॉचा) 

ऩुतरीफजाय नगय कामाऩालरकाको कामाारम 
थमाङजा 

प्रदेश नॊ. ४ नेऩार 

कयायको राधग दयखास्त पायाभ 
(क) िमैस्क्तक विियण 
 नाभ थय

  
(देिनागयीभा)  
(अॊगे्रजी िूरो अऺयभा)  लरङ्ग: 

नागरयकता नॊ: जायी गने स्जल्रा : लभनत : 
थथामी िेगाना क) स्जल्रा ख) न.ऩा./गा.वि.स. ग) िडा नॊ 
 घ) टोर : ङ) भागा/घय नॊ. : च) पो नॊ. 
ऩत्राचाय गने िेगाना : ईभेर 
फाफकुो नाभ, थय : जन्भ लभनत :             (वि.सॊ.भा)              (ईस्थि सॊितभा) 
फाजेको नाभ, थय : हारको उभेय :             िषा            भठहना 

(ख) शैक्षऺक मोग्मता/तालरभ (दयखाथत पायाभ बयेको ऩदको रागग चाठहने आिश्मक न्मनूतभ शैक्षऺक मोग्मता/तालरभ भात्र उल्रेख गने) 
आिश्मक न्मनूतभ 
मोग्मता 

विश्िविद्मारम/फोर्म/तालरभ ददने 
सॊस्था 

शैक्षऺक उऩाधध/तालरभ  सॊकाम शे्रणी/प्रततशत भूर विषम 

शैक्षऺक मोग्मता      
     

तालरभ      
(ग) अनबुि सम्फन्धी विियण  

कामामरम ऩद सेिा/सभूह/उऩसभूह शे्रणी/तह स्थामी/अस्थामी/कयाय अिधध 
देखख सम्भ 

       
       

भैरे मस दयखाथतभा खुराएका सम्ऩूणा विियणहरु सत्म छन ्। दयखाथत फुझाएको ऩदको सूचनाको रागग अमोग्म िहरयने गयी 
कुनै सजाम ऩाएको छैन । कुनै कुया ढाॉटे िा रुकाएको िहरयएभा प्रचलरत कानून फभोस्जभ सहनेछु /फुझाउनेछु । उम्भेदिायरे 
ऩारना गने बनी प्रचलरत कानून तथा मस दयखाथत पायाभका ऩषृ्िहरुभा उल्रेणखत सफै शता तथा ननमभहरु ऩारना गना भन्जुय 
गदाछु । साथै कयायभा उल्रेणखत शताहरु ऩूणा रुऩभा ऩारना गनेछु य कयायको सभमबन्दा अगािै कयायको अन्त्म गदाा कस्म्तभा ३ 
भठहनाको ऩूिा सूचना ठदई कामाारमभा ननिेदन ठदनेछु । 

उम्भेदिायको ल्माप्चे सहीछाऩ उम्भेदिायको दस्तखत 
दामाॉ फामाॉ 
 
 

 

लभतत: 

कामाारमरे बने् 
यलसद/बौचय नॊ. : योर नॊ. : 
दयखाथत अथिीकृत बए सो को कायण : 
दयखाथत रुज ुगनेको नाभ य दथतखत् 
लभनत : 

दयखाथत थिीकृत /अथिीकृत गनेको 
दथतखत 
लभनत : 

 

द्रष्टव्म : दयखाथत साथ सूचनाभा उल्रेणखत रगामत ननम्नलरणखत कागजातहरु अननिामा रुऩभा उम्भेदिाय आपैरे प्रभाणणत गयी 
ऩेश गनुा ऩनेछ । 

(१) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रनतलरवऩ ,   (२) सभकऺता य सम्फि आिश्मक ऩनेभा सो को प्रनतलरवऩ , (३) 
न्मूनतभ शैक्षऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र य चारयत्रत्रक प्रभाणऩत्रको प्रनतलरवऩ , प्राविगधक कामा (इस्न्जननमरयङ्ग, थिाथ्म तथा ऩशु 
गचककत्सा रगामतका अन्म ऺेत्र ) का रागग आिश्मक ऩने व्मिसानमक प्रभाणऩत्र (राईसेन्स)को प्रनतलरवऩ , तालरभ य अनुबि 
आिश्मक ऩनेभा सो सभेतको प्रनतलरवऩ, आठद । 

हारसारै णखचेको 
ऩासऩोटा साईजको 
ऩयैु भुखाकृनत देणखने 
पोटो महाॉ टाथने य 
पोटो य पायाभभा 
ऩने गयी उम्भेदिायरे 
दथतखत 
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अनुसूची – ४ 
(फुॉदा ७.१ सॉग सम्फस्न्धत कयाय सम्झौताको ढाॉचा) 

कयाय सम्झौता 
 

 
ऩुतरीफजाय नगय कामाऩालरकाको  कामाारम, (मसऩनछ ऩठहरो ऩऺ बननएको ) य .................... स्जल्रा, 
...................नगयऩालरका/गाउॉ ऩालरका, िडा नॊ . ..... फथने श्री ............................................................ ( मसऩनछ 
दोश्रो ऩऺ बननएको ) का फीच ऩुतरीफजाय नगयऩालरकाको .................................................( इस्न्जननमय) को काभकाज 
गना गयाउन लभनत २०७   /......./...... को ननणाम अनुसाय देहामका कामा/शताको अगधनभा यठह दोश्रो ऩऺरे ऩठहरो ऩऺराई 
सेिा उऩरब्ध गयाउन भन्जुय बएकारे मो कयायको सॊझौता गयी एक/एक प्रनत आऩसभा फुणझ लरमौं ठदमौं : 
१. काभकाज सम्फन्धभा : दोस्रो ऩऺरे आपुराई तोककएको सॊरग्न कामा विियण अनुसायको कामा ऩठहरो ऩऺरे तोकेको 

सभम य थथानभा उऩस्थथत बई गनुा ऩनेछ य आिश्मकतानुसाय थऩ काभ गनुा ऩनेछ । 
२. काभ गनुम ऩने स्थान :...............................................................................................।  
३. कयायभा काभ गये फाऩत ऩाॉउने ऩारयश्रलभक : प्रत्मेक भठहना व्मनतत बएऩनछ , ऩठहरो ऩऺरे दोश्रो ऩऺराई भालसक 

रुऩभा रु . ...................( अऺयेऩी रु . .................................................................. ऩारयश्रलभक उऩरब्ध 
गयाउनेछ ।  

४. आचयणको ऩारना् दोश्रो ऩऺरे नगयऩालरकाको प्रचलरत कानूनभा ब्मिथथा बएका आचयण तथा अनुशासन सम्फन्धी 
व्मिथथाहरु ऩारना गनुा ऩनेछ ।  

५. विदा् दोस्रो ऩऺराई साफाजननक त्रफदा फाहेक अन्म कुनै ऩनन ककलसभको त्रफदा उऩरब्ध हुने छैन । साथै कामाारमको 
रागग आिश्मक ऩयेको खण्डभा त्रफदाको ठदनभा ऩनन सेिा उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । मसयी सािाजननक त्रफदाको ठदनभा 
कामाारमभा काभ रगाए फाऩत भालसक कयाय यकभको दाभासाहीरे यकभ दोश्रो ऩऺराई ठदईनेछ ।  

६. कामामरम सम्ऩजततको सुयऺा् दोस्रो ऩऺरे कामाारमको चर अचर सम्ऩस्त्तको नोक्सानी िा ठहनालभना गयेभा सो को 
ऺनतऩूनत ा िा हानी नोक्सानीको त्रफगो दोश्रो ऩऺरे ऩठहरो ऩऺराई ठदनु ऩनेछ । 

७. गोप्मता् दोस्रो ऩऺरे कामाारमको कागजऩत्र , स्जन्सी साभान एिॊ गोप्म कुया िा कागजात कुनै अनगधकृत व्मस्क्त िा 
देशराई उऩरब्ध गयाएको प्रभाणणत बएभा दोस्रो ऩऺराई कयायफाट हटाई सोफाट बएको हानी नोक्सानीको स्ततऩूनत ा 
दोश्रो ऩऺफाट बयाईनेछ य कारो सूचीभा सभेत याणखनेछ ।   

८. कयाय अिधध् मो कयाय २०७...  ।........।..........देणख रागु बई २०७.....असाय १५ सम्भको रागग हुनेछ ।  
९. काममसम्ऩादन भूल्माॊकन् ऩठहरो ऩऺरे दोस्रो ऩऺको कामा सम्ऩादन भूल्माॊकन गने य सो भूल्माॊकन गदाा सारिसारी 

ननयन्तयता ठदन उऩमुक्त देणखएभा कामाविगधको दपा ९ फभोस्जभ कयाय ननस्श्चत अिगधको रागग थऩ हुन सक्नेछ । 
१०. ऩारयश्रलभक कट्टी य कयाय सेिाको शतमको अन्तम् दोश्रो ऩऺरे ऩठहरो ऩऺराई रगाताय ७ (सात) ठदन बन्दा फढी उक्त 

सेिा उऩरब्ध नगयाएभा , सन्तोषजनक सेिा ठदन नसकेभा अनुऩस्थथत यहेको अिगधको ऩारयश्रलभक दाभासाठहरे कट्टा 
गरयनेछ य सो बन्दा फढी सेिा नगयेभा थित् मो सॊझौता ऩठहरो ऩऺरे यि गयी अको ब्मिथथा गना िाधा ऩने छैन । 
दोश्रो ऩऺरे शारययीक रुऩभा अथिथथ बई िा अन्म कुनै कायणरे सेिा ठदन असभथा बएभा िा काभ सन्तोषजनक 
नबएभा िा आचयण सम्फन्धी कुयाहरु फयाफय उल्रघॊन गयेभा दोश्रो ऩऺसॊगको सॊझौता यि गना सक्नेछ य ननजको 
सट्टा अको व्मस्क्त कयायभा याणख काभ रगाउन फाधा ऩने छैन ।  

११. दािी नऩुग्ने्  दोश्रो ऩऺरे मस कयाय फभोस्जभ काभ गयेकै आधायभा ऩनछ कुनै ऩनन ऩदभा अथथामी िा थथामी 
ननमुस्क्त हुनाका रागग दाफी गना ऩाॉउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलरत कानून रागू हुने् मस सॊझौताभा उल्रेख नबएको कुया प्रचलरत नेऩार कानून फभोस्जभ हुनेछ ।  
नगयऩालरकाको तपम फाट :   दोस्रो ऩऺ (कयाय गने व्मजतत):  
हथताऺय : हथताऺय :  
नाभ :    नाभ : 
ऩद :  िेगाना :  
कामाारमको छाऩ्  
या ]हिय :  



|  | 
 

अनसुचूी - ५ 
(फुॉदा ७.२ सॉग सम्फस्न्धत कयाय सचूना ऩत्रको ढाॉचा) 

ऩतुरीफजाय नगय कामाऩालरकाको कामाारम 
थमाङजा 

प्रदेश नॊ. ४ नेऩार 
 

च.नॊ.         लभनत्    
ऩ.सॊ.  
 

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

विषम् कयाय सम्फन्धभा । 

तऩाईराई लभनत २०७...।....।... ननणामानसुाय सगूचकयण गरयए फभोस्जभ ............................ (ऩदको 
नाभ िा काभ ) का रागग मससैाथ सॊरग्न कयाय (सम्झौता) फभोस्जभ लभनत २०७ ....।....।...  देणख 
२०७....।.....।.... सम्भ कयायभा याणखएको हुॉदा सॊरग्न कामाशता अनरुुऩ आपनो काभ इभान्दायीऩिूाक य 
व्मिसानमक भलू्म भान्मता अनरुुऩ गनुाहुन जानकायी गयाइन्छ ।  
 साथै आफ्नो काभ कताव्म ऩारना गदाा मस नगयऩालरकाको कभाचायीरे ऩारना गनुाऩने आचाय 
सॊठहता य आचयणको सभेत ऩरयऩारना हुन जानकायी गयाइन्छ ।  

..................... 
प्रभखु प्रशासकीम अगधकृत 

फोधाथम्  
श्री आगथाक प्रशासन शाखा्  प्रभाणणत हास्जय/Time Sheet सठहतको प्रनतिेदनका  आधायभा सम्झौता 

फभोस्जभको यकभ भालसक रूऩभा उऩरब्ध गयाउनहुुन ।  
श्री प्रशासन शाखा् हास्जयीको व्मिथथा हुन ।  
श्री िडा कामाारम, ....................................  

गाउॉ/नगय कामाऩालरकाको कामाारम । 
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