
 

 
 
 
 

 

 

 

 

स्थानीय राजपत्र 

रुवी भ्याली गाउँपाललकाद्वारा प्रकाशित 

खण्ड) ६ धादिङ, बागमती प्रिेि, नपेाल २९ भाद्र, २०७९ साल ( संखयााः१२  

 

भाग-२ 

   काययपाललकाबाट स्वीकृत लमलताः २०७९/०४/२९ 

सेवा करारमा गाउँ प्रहरी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी काययववलध, २०७९ 

प्रस्तावना: 

सावयजलनक सम्पशिको सरुक्षा र संरक्षण गनय, ववपि व्यवस्थापन सम्बन्धी खोजी, उद्धार, राहत 
तथा पनुाः स्थापना लगायत अनलधकृत लनमायण एवं सावयजलनक सम्पशि अलतक्रमण रोकथाम 
र लनयन्त्रण गनय प्रलतस्पधायको आधारमा सेवा करारमा गाउँ प्रहरीको लनयशुि गरी स्थानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को िफा ११ को उपिफा (२) (क) मा व्यवस्था भएका 
काययहरुमा सहयोग पयुाउनको लालग वाञ्छनीय भएकोले, रूवी भ्याली गाउंपाललकाको 
प्रिासकीय काययववलध (लनयलमत गने) ऐन, २०७५ को िफा ४ ले दिएको अलधकार प्रयोग 
गरी काययपाललकाले यो काययववलध बनाएको छ । 
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पररच्छेि १ -प्रारशम्भक 

१.संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस काययववलधको नाम "सेवा करारमा गाउँ प्रहरी 
(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कायायवलध २०७९ रहेको छ । 

(२) यो काययववलध काययपाललकाले स्वीकृत गरेको लमलतिेशख प्रारम्भ हनुेछ 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययववलधमााः 

(१) अध्यक्ष" भन्नाले रूवी भ्याली गाउँपाललकाको अध्यक्ष सम्झन ुपियछ । 

(२) "ऐन" भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७४” सम्झन ुपियछ । 

(३) "काययववलध" भन्नाले रूवी भ्याली गाउँपाललकाकाको सेवा करारमा नगर प्रहरी 
(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी काययववलध २०७९ सम्झन ुपियछ । 

(४) "कायायलय" भन्नाले गाउँ काययपाललकाको कायायलय सम्झन ुपियछ । 

(५) "गाउँ प्रहरी" भन्नाले काययववलध बमोशजम सेवा करारमा लनयिु भएका गाउँ प्रहरी 
लाई सम्झन ुपियछ । 

(६) "सलमलत" भन्नाले िफा ६ (२) बमोशजमको पिपूती सलमलतलाई सम्झनपुियछ 

(७) "गाउँपाललका " भन्नाले रूवी भ्याली गाउँपाललकाकालाई बझु्नपुियछ । 

पररच्छेि २ - 

गाउँ प्रहरीको गठन, रेखिेख र लनयन्त्रण 

३. गाउँपाललका र नगर प्रहरीको सम्बन्धाः गाउँपाललकाको प्रिासन िाखा अन्तगयत 
रहने गरी गाउँ प्रहरी लनयिु गररनेछ समस्त गाउँ प्रहरी गाउँपाललकाका प्रमखु प्रिासकीय 
अलधकृत र ववषयगत शजम्मेवारी तोवकएको अलधकार प्राप्त अलधकृतको प्रत्ययक्ष रेखिेख र 
लनयन्त्रणमा रहनेछ । गाउँ प्रहरी गाउँ काययपाललकाको कायायलय प्रलत उिरिायी हनुपुनेछ 
४. गाउँपाललकामा रहन ेगाउँ प्रहरीको संखया, पि र तह : 
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(१) गाउँपाललकामा रहने गाउँ प्रहरीहरुको िरबन्िी संखया, पि, तह र सेवा सवुवधा गाउँ 
सभाले स्वीकृत गरे बमोशजम हनुेछ । 

पररच्छेि ३ 

गाउँ प्रहरीको काम, कतयव्य र अलधकार 

५. गाउँ प्रहरीका काम, कतयव्य र अलधकारहरु: (क) ऐनको िफा ११ को उपिफा २ को 
खण्ड (क) (२) मा उल्लेशखत काम, कतयव्य र अलधकारहरुका अलतररि गाउँ प्रहरीको 
काम, कतयव्य र अलधकार िेहाय बमोशजम हनुेछ : 

१. सावयजलनक आवागमनमा बाधा पयुाई राखेका लनमायण सामाग्री पसल व्यवसायबाट 
भएको अवरोध हटाउन लगाउने र हटाउन नमानेमा आफै हटाइदिने । यसरी हटाउँिा 
लाग्ने खर्य र तोवकए बमोशजमको जररवाना सम्बशन्धत व्यशिबाट असूल उपर गने । 

२. गाउपाललका क्षेत्रलभत्र िैलनक उत्यपािन हनुे फोहोरमैला लनधायररत समय र स्थानमा राख्न 
लगाउने । सो बमोशजम नगनेलाई कानून बमोशजम कारवाही गने 

३. सावयजलनक जग्गा, बाटो, मठ, मशन्िर, खोला नाला, ढल, र्ोक, पोखरी लमशर् कसैले घर, 

कम्पाउण्ड, टहरा वा त्ययस्तै अन्य लनमायण कायय गरेको अथवा व्यशिगत रुपले उपभोग 
गरेको पाइएमा हटाउने । कसैले लनमायण गरेको िेशखएमा लनमायण कायय रोक्का गरी प्रमखु 
प्रिासकीय अलधकृत माफय त गाउँपाललका अध्यक्ष समक्ष प्रलतवेिन पेि गरी प्रमखुको 
आिेि बमोशजम गने । 

४ गाउँपाललका क्षेत्रमा अलनयलमत लनमायण कायय गरेको िेशखएमा नक्सापास भए 
नक्सापासको प्रमाण पत्र सवहतको प्रलतवेिन प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत माफय त 
गाउँपाललकाको अध्यक्ष समक्ष पेि गने मापिण्ड ववपरीत लनमायण भएको िेशखए प्रमखुबाट 
भत्यकाउने आिेि दिएमा भत्यकाउने । 

५. गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र छाडा पि ुपन्छीहरु पक्राउ गरी आिेि बमोशजम व्यवस्थापन 
वा लललाम गने, गराउने । 
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६. स्वास््यका लालग हालनकारक शर्ज तथा सडेगलेको खाद्य पिाथय ववक्री ववतरणमा रोक 
लगाउने । तोवकएको मापिण्ड ववपरीत सडेगलेका हालनकारक शर्ज वस्त ुलबक्री गरेको 
पाइएमा पवहलो पटक भए जफत गरी गाड्न लगाउने। पटक पटक यस्तो कायय 
िोहोररएमा जररवाना गनय वा पसल बन्ि गराउन राय साथ गाउँपाललका अध्यक्ष समक्ष पेि 
गने । 

७. रोगी वा काननुले लनषधे गरेका पिपंुक्षी, जीवजन्तहुरु काटमार गनय नदिने र त्ययस्ता 
पिपुक्षीजीवजन्तकुा मास ुलबक्री ववतरणमा रोक लगाउने। अटेर गरेमा जफत गरी नष्ट 
गने साथै जररवाना समेत गनय राय साथ अध्यक्ष समक्ष पेि गने । 

८. छाडा कुकुर लनयन्त्रण सम्बन्धी कारवाही गने । मरेका जीवजन्त ुसमयमै गाइन 
लगाउने । 

९. खतरा उत्यपन्न हनुे रुख काट्न लगाउन ेजोशखमपूणय घर पखायल भए सोको ललशखत 
प्रलतवेिन पेि गने र भत्यकाउन आिेि भए भत्यकाउने । 

१० वडा सलमलत, टोल सधुार सलमलत तथा सामिुावयक प्रहरीसंगको सहकाययमा सरसफाइ, 

सरुक्षा र सामाशजक ववकृलत हटाउने कायय गने गराउने । 

११. गाउँ सभा, गाउँ काययपाललका बैठक, ववलभन्न सलमलत, न्यावयक सलमलत, उपसलमलत तथा 
आयोजनाहरुबाट लागू हनुे नीलत, लनणयय, ऐन र कानूनको कायायन्वयन गने । 

१२. गाउँपाललकाको सवु्यवस्था कायम गने, गाउँपाललकाको र्ल, अर्ल सम्पशि, भवन, 

जग्गा, पाकय  मेशिन, उपकरण आदिको सरुक्षा गने । 

१३.  लबना ईजाजत पसल, व्यवसाय, उद्योग वा कलकारखाना सञ्चालन गरेको फेला परेमा 
लतनीहरुको िताय र नवीकरण गनय लगाउने। लबना इजाजत मािक पिाथयको लबक्री ववतरण 
गने पसलहरु छानववन गरी तोवकए बमोशजम कारवाही गने । साथै मािक पिाथय सेवन 
गरी होहल्ला गने व्यशि र पसलहरुलाई कारवाही गने । 

१४.  गाउँपाललकाको क्षेत्रमा लनषलेधत लभिे लेखन, व्यानर, ववज्ञापन, प्रर्ार प्रसार सामाग्री 
तथा पोष्टर टास्ने काययमा पूणयतया प्रलतबन्ध लगाउने । अटेर गनेलाई कारवाहीका लालग 
लसफररस गने 
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१५. गाउँपाललकाबाट ईजाजत नललई वा गाउँपाललकाको स्वीकृत बेगर व्यानर, होलडयङ्ग बोडय 
लगायतका अन्य ववज्ञापन सामाग्री राखेको पाइएमा पक्राउ गरी ईजाजत ललन लगाउने 
नमानेमा कारवाहीका लालग लसफररस गने । 

१६. गाउपाललकाले सञ्चालन गने वा भाग ललने सभा, सम्मेलन, ताललम, भेला, मेला, जात्रा 
आदि जस्ता काययक्रमहरुमा गाउँपाललकाको तफय वाट तोवकए बमोशजम शजम्मेवारी लनवाह 
गने । 

१७ बजार अनगुमन गने, नापतौलका सामाग्रीको रे्क जांर् गने, पसल व्यवसायमा मूल्य 
सूर्ी राख्न लगाउने तथा रे्क गने । 

१८. होटल, रेषु्टरेन्ट, गेष्ट हाउस, मसाज पालयर जस्ता व्यवसायीक गलतववलधहरुको लनरीक्षण 
गने र मापिण्ड अनरुूप नर्लेको पाइएमा कारवाहीको लालग पेि गने । अवैध मदिराको 
लबक्री तथा ववतरण र त्ययसको सेवन गरेको पाइएमा आफ्नो गाउँपाललकामा जानकारी 
गराउन े

१९. गाउपाललका क्षेत्रलभत्र सावयजलनक स्थलमा जवुातास, पोटा, क्यारम बोडय, मािक पिाथय 
सेवन तथा धमुपान सेवन लगायतका ववकृलत जन्य वक्रयाकलापमा रोक लगाउने तर जाि ु
र सकय स िेखाउन गाउँ पाललकाको अनमुलत ललए नललएको जाँर् गने । 

२० व्यवसायीहरुले सडक क्षेत्र गगटेर राखेका सामानहरु हटाउन लगाउन,े हटाउन 
नमानेमा त्ययस्ता सामानहरु जफत गरी पेि गने। गाउपाललकाको लनणयय अनसुार अस्थायी 
प्रकृलतका बजार व्यवस्थापन गने । 

२१. अरुलाई बाधा पगु्ने गरी लाउड शस्पकर, रेलडयो अथवा ध्वनी उत्यपािन / प्रिारण 
लगायत अन्य उपकरण प्रयोग गनय नदिने। सहर वा बजारमा ध्वनी, धवुाँ, प्रकाि अथवा 
अन्य कुनै कारणले सावयजलनक रूपमा बाधा पगु्ने गरी उद्योग धन्िा सञ्चालनमा रोक 
लगाउने । 

२२. बजार क्षेत्रमा तीव्र गतीमा सवारी साधानहरु र्ल्न नदिने । गाउपाललका क्षेत्रलभत्र 
यातायातका साधन तथा मोटरसाइकल र्ालकले आफूसँग हनु ुपने कागजात नराखेको वा 
नभएको पाईएमा सवारी साधन तथा मोटरसाइकल आवतजावतमा रोक लगाउने । 
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२३. गाउंपाललका क्षेत्र लभत्रका नीशज सरुक्षा गाडय आपूती व्यवसाय सञ्चालन गने फमय, 
कम्पनी सञ्चालकहरुको सूर्ी तयार गरी लगत राख्न ेर लनजहरुको अनगुमन गने । 

२४. िमकल सेवालाई २४ सैं घण्टा र्सु्त र िरुुस्त राखी माग भएको ठाउँमा तरुुन्त 
सेवा प्रिान गने काययमा सहयोग पयुाउने 

२५ ववपि, महामारी भएमा खोजी, उद्धार तथा राहत तथा पनुस्थापनाका लालग आिेि 
बमोशजम तरुुन्त खटी जाने र तोवकएको कायय गने । 

२६ गाउँपाललका लभत्रका िाखा, योजना, आयोजना, काययक्रम वा कुनै पररयोजना अन्तगयत 
तोवकए बमोशजमका काययहरु गने गराउन े। 

२७ गाउँपाललकाबाट कायायन्वयनका लालग प्राप्त भएका आिेि तथा लनिेिन कायायन्वयन 
गरी सोको वववरण तोवकएको समय लभत्र उपलब्ध गराउने । 

२८. मालथ तोवकए बमोशजमका काययहरुमा समन्वय गरी शजम्मेवारी ललई जवाफिेवहता 
समेत वहन गने । 

२९ गाउँपाललकाले तोवकए बमोशजमाका अन्य काययहरु गनेरगराउने 

(ख) गाउँ प्रहरी सहायक लनरीक्षकले गाउँ प्रहरी जवानहरुलाई आिेि बमोशजम 
खटनपटनमा नेततृ्यव र सहयोग गनुय, गाउँपाललकाको आिेिहरु कायायन्वयन गनुयका अलावा 
मालथ िफा ५ (क) मा उल्लेशखत काम, कतयव्य र अलधकारहरु पालना गनुयपनेछ भने गाउँ 
प्रहरी जवानहरुले गाउँ प्रहरी सहायक लनरीक्षकको नेततृ्यवलाई स्वीकानुय र सहयोग गनुयका 
अलावा मालथ िफा ५(क) मा उल्लेशखत काम, कतयव्य र अलधकारहरु पालना गनुयपनेछ । 

पररच्छेि ४ 

पिपूती र योग्यता 

६. पिपूती गने तररकााः गाउँ प्रहरी सेवा करारमा राख्न ेप्रयोजनको लालग िेहाय बमोशजमका 
तररकाबाट छनौट गररनेछ, 
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(१) गाउँ प्रहरी को छनौट खलु्ला प्रलतयोलगताद्वारा हनुेछ । यसरी खलु्ला प्रलतयोलगताद्वारा 
छनौट गिाय गाउँ प्रहरीलाई समावेिी बनाउन खलु्ला प्रलतयोलगताद्वारा पूलतय हनुे पिमध्ये 
पैताललस प्रलतित पि छुट्याई सो प्रलतितलाई ित प्रलतित मानी िेहाय बमोशजमका 

उम्मेिवारहरुका ववर्मा छुट्टाछुटै्ट प्रलतस्पधाय गराई पिपूलतय गररनेछ । 

(क) मवहलााः  ४० प्रलतित 

(ख) आदिवासी जनजाती:  ३० प्रलतित 

(ग) िललत:   २० प्रलतित 

(घ) अल्पसंखयकाः  १० प्रलतित 

(२) गाउँ प्रहरी को पिपूतीका लालग िेहाय बमोशजमका एक पिपूती सलमलत रहनछे । 

क) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृताः    अध्यक्ष 

(ख) शजल्ला प्रहरी / स्थानीय प्रहरी कायायलयबाट अलधकृत स्तरको प्रलतलनलधाः 
     सिस्य 

(ग) प्रिासन िाखा हेने अलधकृत स्तरको कमयर्ारीाः सिस्य सशर्व 

(३) पिपूती गिाय परीक्षाको माध्यम िेहाय बमोशजम हनुेछ 

(क) छोटो सूर्ी: गाउँ प्रहरीमा िरखास्त दिने उम्मेिवारहरुको फमयलाई िैशक्षक योग्यता, 
स्थायी बसोबास, कायय अनभुवलाई आधार मानी छुट्टा छुटै्ट अंक लनधायरण गरी कम्तीमा ४० 
अंक ल्याउने उम्मेिवारहरुको छोटो सूर्ी प्रकािन गररनेछ । जसअन्तगयत िैशक्षक 
योग्यताको लालग ववशिष्ट शे्रणीमा पास हनुेको अंक ४०, प्रथम शे्रणीको अंक ३५, दद्वतीय 
शे्रणीको अंक ३०, ततृीय शे्रणीको अंक २५, स्थानीय वालसन्िाको लालग पूणायङ १० जसमा 
रूवी भ्याली गाउँपाललकाको बालसन्िा भएमा १० सम्बशन्धत शजल्लाको बालसन्िा भएमा ५ 
र अन्य शजल्लाको बालसन्िा भएमा ० अंक प्रिान गररनेछ । त्ययसैगरी पूवय नेपाली सेना, 
नेपाल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बलभई कशम्तमा ५ (पाँर्) वषय सेवा गरेकोलाई ५ अंक प्रिान 
गररनेछ । 
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(ख) िारीररक परीक्षणाः छोटो सूर्ीमा परेका उम्मेिवारहरुको मात्र िारीररक परीक्षणको 
लालग िफा ६ को उपिफा १ को (ङ), (र्), (छ) र (ज) तथा उपिफा २ को (ङ), (र्), 

(छ) र (ज) लाई आधार मालननेछ िारीररक परीक्षणको लालग कुनै अंक प्रिान गररने छैन 
तर आधारहरु सबैमा भने उिीणय भएको हनुपुछय िारीररक परीक्षण उिीणय गरे पचातात मात्र 
िेहाय बमोशजम मूल्याकन गरी उम्मेिवारहरु लाई ललशखत परीक्षामा समावेि गररनेछ । 

(अ) िैशक्षक योग्यताको लालग मालथल्लो योग्यतालाई प्राथलमकता दिईनेछ । 

(आ) स्थानीय बालसन्िाको लालग पूणायङ्ग १० रहनेछ । रूवी भ्याली गाउँपाललकाको 
बालसन्िा भएमा १० (िि) अंक, सम्बशन्धत शजल्लाको वालसन्िा भएमा ५ अंक र अन्य 
क्षेत्रको भएमा िून्य अंक प्रिान गररनेछ । 

(इ) पूवय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बलभई कशम्तमा ५ (पाँर्) वषय सेवा 
गरेकोलाई ५ अंक प्रिान गररनेछ । पूवय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सिस्त्र प्रहरी बलले 
सम्बशन्धत लनकायबाट तोवकएको सेवा गरेको अनभुव पत्र िरखास्त संगै बझुाउन ुपनेछ । 

(ख) ललशखत परीक्षा: ललशखत परीक्षाको लालग पिपूती सलमलतले ५० पूणायङको पाठ्यक्रम 
लनधायरण गरेर वस्तगुत प्रश्नपत्र तयार गरी ललशखत परीक्षा सञ्चालन गनुय पनेछ । 

(ग) अन्तरवातायाः अन्तरवातायको लालग पूणायङ ३० रहनेछ यस अनसुार अंक प्रिान गिाय 
न्यनुतम १२ र अलधकतम २१ अंकको सीमालभत्र रही प्रिान गनुयपनेछ 

(४) सलमलतले एक जना अध्यक्ष र सम्बशन्धत ववषयको ववज्ञ समेत रहने गरी कम्तीमा ३ 
सिस्य रहेको अन्तरवाताय सलमलत गठन गनुयपनेछ । 

(५) पिपूती सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार िेहाय बमोशजम हनुेछ । 

(क) परीक्षाको लालग पाठ्क्क्रम लनधायरण तथा प्रश्नपत्र तयार, ववज्ञापन, सञ्चालन तथा नलतजा 
प्रकािन गने । 

(ख) िरखास्त फाराम उपर छानववन गने । 

(ग) छनौटका लालग काययताललका बनाउने । 

(घ) योग्यताक्रम सूर्ी तयार गने । 
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(ङ) लनयशुिका लालग लसफाररस गने । 

७. योग्यता: (१) गाउँ प्रहरी सहायक लनरीक्षक पिको लालग लनम्नललशखत योग्यता भएका 
नेपाली नागररकले िरखास्त दिन सक्नेछन:् 

(क) िरखास्त आह्वान भएको अशन्तम म्यािसम्ममा घवटमा २१ वषय पगुेको र ४० वषय 
ननाघेको, 

(ख) मान्यता प्राप्त ववश्वववद्यालयबाट प्रमाणपत्र वा सो सरह उिीणय गरेको, वा कशम्तमा ८ 
कक्षा पास भई पूवय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बलको जवान पिभन्िा मालथ 
कशम्तमा ८ वषय काम गरेको अनभुव प्राप्त गरेको हनुपुने, 

(ग) नैलतक पतन िेशखने कुनै फौजिारी अलभयोगमा सजाय नपाएको, 

(घ) कुनै राजनीलतक िलको सिस्य नरहेको, 

(ङ) परुुष उम्मेिवारको लालग घवटमा ५ वफट २ इन्र् र मवहला उम्मेिवारको लालग 
घवटमा ५ वफट उर्ाई भएको । 

(र्) छाती नफुलाउँिा घवटमा ३१ इन्र् र फुलाउिा ३३ इन्र् भएको । 

(छ) आखँा माइनस २ वा प्लस २ भन्िा बढी कमजोर नभएको । 

(ज) स्वीकृत शर्वकत्यसकबाट लनरोलगताको प्रमाणपत्र पाएको । 

(झ) नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र पाएको । 

(२) गाउँ प्रहरी जवान पिको लालग लनम्नललशखत योग्यता भएका व्यशिहरुले भाग ललन 
सक्नेछना्ः 

(क) िरखास्त आह्वान भएको अशन्तम म्यािसम्ममा घवटमा १८ वषय पगुेको र ४० वषय 
ननाघेको, 

(ख) मान्यता प्राप्त िैशक्षक संस्थाबाट कशम्तमा आधारभतू तह उिीणय गरेको, 

(ग) नैलतक पतन िेशखने कुनै फौजिारी अलभयोगमा सजाय नपाएको, 



खण्ड) ६ धादिङ, बागमती प्रिेि, नपेाल २९ भाद्र, २०७९ साल ( संखयााः१२ 

(घ) कुनै राजनीलतक िलको सिस्य नरहेको, 

(ङ) परुुष उम्मेिवारको लालग घवटमा ५ वफट २ इन्र् र मवहला उम्मेिवारको लालग 
घवटमा ५ वफट उर्ाई भएको । 

(र्) छाती नफुलाउँिा घवटमा ३१ इन्र् र फुलाउँिा ३३ इन्र् भएको । 

(छ) आखँा माइनस २ वा प्लस २ भन्िा बढी कमजोर नभएको । (ज) स्वीकृत 
शर्वकत्यसकबाट लनरोलगताको प्रमाणपत्र पाएको । 

(झ) नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र पाएको । 

पररच्छेि ५ 

८. ववज्ञापन, िरखास्त नलतजा, लसफाररस तथा लनयशुि सम्बन्धी व्यवस्था ववज्ञापन सम्बन्धी 
व्यवस्थााः सलमलतले गाउँ प्रहरी पिपतुीको लालग ववज्ञापन गनुयपिाय अनसूुर्ी-१ बमोशजमको 
ढाँर्ामा ववज्ञापन तयार गरी गाउँपाललकाको स्थानीय िैलनक पलत्रका सूर्ना पाटी, वेवसाइट 
वा अन्य कुनै सावयजलनक स्थलमा १५ (पन्र) दिनको म्याि सवहतको सूर्ना प्रकािन गनुय 
पनेछ । 

९. िरखास्त फाराम र प्रवेि पत्रसम्बन्धी व्यवस्थााः प्रकाशित ववज्ञापन बमोशजम 
उम्मेिवारहरुले अनसूुर्ी २ बमोशजमको िरखास्त फाराम भरी कायायलयमा बभुाउन ुपियछ 
िरखास्त फाराम भने उम्मेिवार समावेिी समूह तफय को भए कुन समूहको हो सो जनाई 
फाराम भनुय पनेछ । खलु्ला र समावेिी तफय  िवैुमा िरखास्त फाराम भनय र्ाहने 
उम्मेिवारले भने छुट्टा छुटै्ट फाराम भनुयपनेछ । पिपूती सलमलतले ववज्ञापनमा लनधायरण 
गरेको िस्तरु सवहत ववज्ञापनमा उल्लेख भएको म्याि लभत्र उम्मेिवारले िरखास्त फाराम 
बझुाउन ुपनेछ । िरखास्त फाराम भररसकेपलछ उम्मेिवारले अनसूुर्ी ३ बमोशजमको 
प्रवेि पत्र पाउनेछन ्। 

१० नलतजा प्रकािन र सूशर्कृत गनुयपनेाः सलमलतले योग्यतक्रम लनधायरण गरी सोही बमोशजम 
सूशर्कृत समेत गरी गाउँ प्रहरी कमयर्ारी छनौट भएको नलतजा स्थानीय िैलनक पलत्रका, 
गाउँ पाललकाको सूर्ना पाटी, वेबसाइट वा अन्य कुनै सावयजलनक स्थलमा प्रकािन 
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गनुयपनेछ । यसरी नलतजा प्रकािन र सूशर्कृत गिाय वैकशल्पक उम्मेिवार सवहत 
ववज्ञापनमा माग गररएको पि संखयाको िोब्बर संखयामा गनुय पनेछ । 

११. लसफाररस तथा लनयशुिाः िफा १० बमोशजमको कायय सम्पन्न भए पचातात ्पिपूती 
सलमलतले लनयशुिको लालग काययपाललका समक्ष लसफाररस गनुयपनेछ । लसफाररस भई 
आएका गाउँ प्रहरीलाई गाउ काययपाललकाले सेवा करारमा लनयिु गनय प्रमखु प्रिासकीय 
अलधकृतलाई शजम्मा दिइनेछ । 

पररच्छेि ६ 

करार सम्बन्धी व्यवस्था 

१२. करार गनेाः (१) गाउँपाललकाले छनौट भई सूशर्कृत गरेका मखुय उम्मेिवारलाई 
१५ (पन्र) दिनको म्याि दिई करार गनय सूर्ना दिनपुनेछ 

(२) उपिफा (१) बमोशजमको अवधी लभत्र करार सम्झौता गनय आउने सूशर्कृत 
उम्मेिवारसँग कायायलयले अनसूुर्ी ४ बमोशजमको ढाँर्ामा करार गनुयपनेछ । उि अवलध 
लभत्र सम्पकय  राख्न नआएमा क्रमिाः वैकशल्पक उम्मेिवारलाई सूर्ना दिई करार गनय 
सवकनेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोशजम करार गरे पचातात अनसूुर्ी ५ बमोशजको पत्र कायायलयले गाउँ 
प्रहरी कमयर्ारीलाई दिनपुनेछ । 

(४.) यस काययववलध बमोशजम करार गिाय ६ मवहना िेशख बढीमा १ वषयसम्माका लालग 
मात्र करार गनुय पनेछ । तर उि पिले गनुयपने काम समाप्त भएमा वा पयायप्त नभएमा वा 
काययप्रारम्भ नै नभएको अवस्थामा स्थानीय तहले कामको बोझ र अवधी हेरी करारको 
अवधी घटाउन सक्नेछ 

(५) उपिफा (४) वमोशजम सेवा करारमा ललएको व्यशिलाई पनुाः लनरन्तरता दिनपुने 
भएको खण्डमा लनजको काययसम्पािन मूल्यांकन गरी काययसम्पािन सन्तोषजनक पाइएको 
खण्डमा काययपाललकाको लनणययानसुार सेवा करार म्याि थप गररनेछ । 
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(६) गाउँ प्रहरी कमयर्ारीले स्वेच्छाले करार लनरन्तरता गनय नर्ाहेमा कम्तीमा १ (एक) 
मवहना अगाडी कायायलयमा ललशखत रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ । यसरी जानकारी 
नगराई करार अन्त गरी काम छोडेमा त्ययस्तो व्यशिलाई पनुाः करारमा काम गने अवसर 
दिईने छैन । 

(७) यस िफा ववपरीतको अवलध उल्लेख गरी वा करारमा उल्लेख भए भन्िा बढी रकम 
भिुानी दिएमा त्ययसरी अवलध उल्लेख गने वा रकम भिुानी गने कमयर्ारीको तलव 
भिाबाट कट्टा गरी असूल उपर गररनेछ र ववभागीय कारवाही समेत गररनेछ । 

१३. कायय ितय, पाररश्रलमक र अवलध: (१) यस काययववलध बमोशजम सेवा करार सम्झौता 
गररएका गाउँ प्रहरी कमयर्ारीको मालसक पाररश्रलमक सम्बशन्धत तह वा पिको िरुु तलब 
स्केलमा नबढ्ने गरी करार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोशजम हनुेछ स्थानीय भिा पाउने 
स्थानमा नेपाल सरकारको िररेट बमोशजम करारमा उल्लेख भए अनसुार स्थानीय भिा 
उपलब्ध गराउन सवकनेछ । 

(२) कायायलयले स्थलगत वा वस्तगुत प्रलतवेिनका आधारमा कायय सम्पािन अनसुार 
करारमा उल्लेख गरी भ्रमण भिा वा वफल्ड भिा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । तर करार 
सम्झौतामा उल्लेख गररएको भ्रमण भिा, वफल्ड भिा वा अन्य भिा उपलब्ध गराउन 
सवकने छैन । 

(३) कायायलयले करारका गाउँ प्रहरी कमयर्ारीको पाररश्रलमक भिुानी गिाय लनजले 
मवहनाभरी गरेको कामको वववरण (Time Sheet) सवहतको प्रलतवेिन तयार गनय लगाई 
सम्बशन्धत िाखाको लसफाररसको आधारमा मात्र भिुानी गनुय पनेछ 

(४) यस काययववलध बमोशजम गाउँ प्रहरी कमयर्ारीले करारमा काम गरेकै आधारमा पलछ 
कुनै पलन पिमा अस्थायी वा स्थायी लनयिुी हनुाका लालग कुनै पलन िाबी गनय पाउने छैन 
। 

(५) उपिफा (१) बमोशजम करार गिाय काम िरुु गने लमलत र अन्त्यय गने लमलत समेत 
उल्लेख गनुयपनेछ तर त्ययस्तो करारको अवधी एक पटकमा ६ मवहना वा १ वषय भन्िा 
बढी हनुे छैन । 
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१४. करार समाप्ती: (१) करार सम्झौता गररएको गाउँ प्रहरी कमयर्ारीको कायय 
सन्तोषजनक नभएको भनी काययरत कायायलयले लसफाररस गरेमा गाउँपाललका अध्यक्षले 
आवश्यक छानववन गनय लगाई सफाईको मौका दिई कायायलयले जनुसकैु अवस्थामा 
करारबाट हटाउन सवकनेछ । 

 

 

 

पररच्छेि-७ 

ववववध 

१५. गाउँ प्रहरीको सेवा र सवुवधााः गाउँ प्रहरीको र्ाड पवय खर्य, पोिाक खर्य लगायत 
अन्य सेवा र सवुवधाका ववषयमा गाउँ काययपाललकाले वेला बेलामा लनणयय गरी तोके 
बमोशजम हनुेछ । 

१६. वविााः गाउँ प्रहरीको वविा करार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोशजम हनुेछ । अन्य 
वविाको ववषयमा भने काययपाललकाले लनणयय गरी तोके बमोशजम हनुेछ । 

१७. पोिाकाः गाउँ प्रहरीले लडउटी समयमा लगाउने पोिाक अनसूुर्ी ६ बमोशजम हनुेछ 
। लडउटी समयमा त्ययस्तो पोिाक अलनवायय रुपमा लगाउन ुगाउँ प्रहरीको कतयव्य हनुेछ 
। 

१८. लडउटी अवलधाः गाउँ प्रहरीको लडउटी अवलध ववहान ६ बजेिेशख बेलकुी ८ बजेसम्म 
रहनेछ । प्रत्ययेक गाउँ प्रहरीले ताललका बमोशजम िैलनक रुपमा कशम्तमा १० घण्टा 
लडउटी गनुयपने समय लमलाइनेछ । 

१९. व्याखया, खारेजी वा बर्ाउ गने अलधकार: यस काययववलध कायायन्वयन गने क्रममा थप 
व्याखया, खारेजी वा बर्ाउ गनुयपरेमा त्ययस्तो अलधकार गाउँ काययपाललकालाई रहनेछ । 

२०. अमान्य हनुेाः यस काययववलधमा लेशखएका कुराहरु संघीय वा प्रािेशिक वा रूवी 
भ्याली गाउँपाललकाको स्थानीय कानूनसँग बाशझएमा बाशझएको हिसम्म अमान्य हनुेछन ्। 
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अनसूुर्ी- १ 

(िफा ८ सँग सम्बशन्धत ववज्ञापनको ढारँ्ा) 

स्थानीय सरकार 

रूवी भ्याली गाउँपाललका 
सेत ुयङ, धादिङ 

वागमती प्रिेि, नेपाल 

गाउँ प्रहरी सेवा करारमा ललन ेसम्बन्धी सूर्ना । 

( सूर्ना प्रकािन लमलत : .................) 

रूवी भ्याली गाउँपाललकाको स्वीकृत िरबन्िी बमोशजम काययपाललकाको लमलत.. .को 
लनणययानसुार िेहायको पि संखया र योग्यता भएको गाउँ प्रहरी कमयर्ारी करारमा राख्न ुपने 
भएकोले योग्यता पगुेका नेपाली नागररकहरुले यो सूर्ना प्रकाशित भएको लमलतले १५ 
(पन्र) दिन लभत्र कायायलय समयलभत्र गाउँपाललकाको 
.......................................................................................बैकमा रहेको खाता 
न..............................................................मा राजस्व लतरेको रलसि सवहत 
िरखास्त दिन ुहनु सम्बशन्धत सवैको जानकारीका लालग यो सूर्ना प्रकािन गररएको छ । 

लस.नं. ववज्ञापन नं. पि तह संखया 

     

 

१. योग्यतााः 

(क) गाउँ प्रहरी सहायक लनरीक्षकको लालग: 

(अ) िरखास्त आव्हान भएको अशन्तम म्यािसम्ममा घवटमा २१ वषय पगुेको र ३५ वषय 
ननाघेको, 

(आ) मान्यता प्राप्त ववश्वववद्यालयबाट प्रमाणपत्र वा सो सरह उिीणय गरेको, 
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(इ) नैलतक पतन िेशखने कुनै फौजिारी अलभयोगमा सजाय नपाएको, 

(ई) कुनै राजनीलतक पाटीको सिस्य नरहेको, 

(उ) परुुषको लालग घवटमा ५ वफट २ इन्र् र मवहलाको लालग घवटमा ५ वफट उर्ाई 
भएको । 

(ऊ) छाती नफुलाउिा घवटमा ३१ इन्र् र फुलाउिा ३२ इन्र् भएको । (ऋ) आखँा 
माइनस २ वा प्लस २ भन्िा बढी कमजोर नभएको । 

(ए) स्वीकृत शर्वकत्यसकबाट लनरोलगताको प्रमाणपत्र पाएको । 

(ऐ) नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र पाएको 

(ख) गाउँ प्रहरी जवानको लालग: 

(अ) िरखास्त आव्हान भएको अशन्तम म्यािसम्ममा घवटमा १८ वषय पगुेको र ४० बषय 
ननाघेको, 

(आ) मान्यता प्राप्त िैशक्षक संस्थाबाट कशम्तमा आधारभतू तह उिीणय गरेको, 

(इ) नैलतक पतन िेशखने कुनै फौजिारी अलभयोगमा सजाय नपाएको, 

(ई) कुनै राजनीलतक पाटीको सिस्य नरहेको, 

(उ) परुुषको लालग घवटमा ५ वफट २ इन्र् र मवहलाको लालग घवटमा ५ वफट उर्ाई 
भएको । 

(ऊ) छाती नफुलाउँिा घवटमा ३१ इन्र् र फुलाउँिा ३३ इन्र् भएको । 

(ऋ) आखँा माइनस २ वा प्लस २ भन्िा बढी कमजोर नभएको । 

(ए) स्वीकृत शर्वकत्यसकबाट लनरोलगताको प्रमाणपत्र पाएको । 

(ऐ) नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र पाएको । 
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२. िरखास्तमा संलग्न गनुयपनेाः उम्मेिवारको व्यशिगत वववरण, िैशक्षक योग्यता (लब्धाक 
र र्ाररलत्रक) को प्रमाशणत प्रलतललवप, नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रलतललवप, 

पेि गररने सबै प्रलतललवपको पछालड उम्मेिवार स्वयंले हस्ताक्षर गरी प्रमाशणत गनुयपनेछ । 
पूवय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सिस्त्र प्रहरी बलले सम्बशन्धत लनकायबाट तोवकएको सेवा 
गरेको अनभुव पत्र िरखास्त सँगै बझुाउन ुपनेछ भने पूवय जनमशुि सेनाको हकमा भने 
अनलमनले सूशर्कृत गरेको कागजपत्र िरखास्त संगै बझुाउन ुपनेछ 

३. परीक्षाको वकलसमाः िारीररक परीक्षण, ललशखत र अन्तरवाताय 

४. परीक्षा केन्द्र: गाउँपाललकाले तोकेबमोशजम हनुेछ । 

५. िरखास्त िस्तरुाः तह अनसुार तोवकनेछ 

६. तलब स्केल: गाउँ काययपाललकाले तोके बमोशजम हनुेछ । 
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हालसालै खिचेको 

पासपोर्ट साईजको परैु 

मिुाकृखि दखेिने फोर्ो 

यहाां र्ास्िे र फोर्ो र 

फाराममा पने गरी 

उम्मेदवारले दस्ििि 

 

अनसूुर्ी २ 

(िफा ९ संग सम्बशन्धत िरखास्त फारामको ढाँर्ा) 

स्थानीय सरकार 

रूवी भ्याली गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको कायायलय 

वागमती प्रिेि, नेपाल 

करारको लालग िरखास्त फाराम 

िरखास्त फाराम भनय र्ाहेको पि : 

ववज्ञापन नम्बर : 

फारम पेि गरेको कायायलयाः- 

(क) वैयशिक वववरणाः 

वैयशिक 
वववरणाः 

नाम 
थराः 

(िेवनागरीमा)  

(अंग्रजेी ठूलो अक्षरमा) 
ललङ्ग: 

 

 
नागररकता नं: 

 
 

जारी गने शजल्ला: 
 

जारी लमलत: 
 

स्थायी 
ठेगानााः 

क)शजल्लााः ख)न.पा/गा.पा.  वडा नं. 

पत्रर्ार गने ठेगानााः इमेलाः 

बवुाको नाम, 
थराः 

    

जन्म लमलताः 
(वव.स.मा) 

ईशश्व 
संवतमााः 

  

बाजेको नाम थराः 
हालको उमेराः ...................वषय 

..........................मवहना 
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(ख) िैशक्षक योग्यता / ताललम 

(िरखास्त फाराम भरेको पिको लालग र्ावहने आवश्यक न्यूनतम िैशक्षक योग्यता र 
ताललम मात्र उल्लेख गने) 

आवश्यक 
न्यूनतम योग्यता 

 

ववश्वववद्यालय/बोडय ताललम 
दिने संस्था 

िैशक्षक उपालध 
/ ताललम 

 

संकाय 

 

शे्रणी / 
प्रलतित 

 

 

 

मूल 
ववषय 

 

िैशक्षक योग्यता 
 

     

तललम 

 
     

 

(ग) अनभुव सम्बन्धी वववरणाः 

कायायलय पि सेवा/समूह/ 
उपसमूह 

 

शे्रणी/ 
तह 

 

स्थायी / अस्थायी / 
करार 

 

अवलध 

 

     िेखी सम्म 

       

 

मैले यस िरखास्तमा खलुाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्यय छन । िरखास्त बझुाएको पिको 
सूर्नाको लालग अयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा लकुाएको 
ठहररएमा प्रर्ललत कानून बमोशजम सहनेछु बझुाउनेछु। उम्मेिवारले पालना गने भनी 
प्रर्ललत कानून तथा यस िरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्लेशखत सबै ितय तथा लनयमहरु 
पालना गनय मन्जरु गियछु । साथै करारमा उल्लेशखत ितयहरु पूणय रुपमा पालना गनेछु र 
करारको समयभन्िा अगावै करारको अन्त्यय गिाय कशम्तमा ३ मवहनाको पूवय सूर्ना दिई 
कायायलयमा लनवेिन दिनेछु । 
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उम्मेिवारको ल्याप्रे् सहीछाप 

 

 उम्मेिवारको िस्तखत र लमलत 

 

   

िायाँ बाया ँ     

कायायलयले भने : 
रलसि / भौर्र नं. रोल नं. : 

 

िरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
 

िरखास्त रुज ुगनेको नाम र िरखास्ताः 
 

िरखास्त स्वीकृतगनेको नाम र िरखास्ताः 

 

(द्रष्टव्य: िरखास्त साथ सूर्नामा उशल्लशखत लगायत लनम्नललशखत कागजातहरु अलनवायय 
रुपमा उम्मेिवार आफैले प्रमाशणत गरी पेि गनुय पनेछ ।  

(१)नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतललवप, 

(२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रलतललवप,  

(३) न्यूनतम िैशक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र र्ाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतललवप । 
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हालसालै 

खिचेको 

पासपोर्ट 

साईजको 

परैुमिुाकृखि 

दखेिने फोर्ो 

यहााँ र्ास्ने र 

फोर्ो र 

फाराममा पने 

गरी उम्मेदवारले 

दस्ििि 

 

 

अनसूुर्ी ३ 

(िफा ९ सँग सम्बशन्धत प्रवेि पत्रको ढाँर्ा) 

स्थानीय सरकार 

रूवी भ्याली गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको कायायलय 

सेत ुयङ, धादिङ 

वागमती प्रिेि, नपेाल 

गाउँ प्रहरी परीक्षा प्रवेिपत्र 

(...............................................पिको खलु्ला प्रलतयोलगतात्यमक परीक्षाको लालग) 

(क) ववज्ञापन लमलत : 

(ख) ववज्ञापन नं : 

(ग) िताय नम्बर : 

(घ) नाम, थर र ठेगाना : 

(ङ) उमेर : 

(र्) शे्रणी, तह : 

(छ) उम्मेिवारको िस्तखत नमूना : 

भनाय छनौट िाखाका सम्बशन्धत कमयर्ारीले भने : 

यस कायायलयबाट ललईने उि पिको परीक्षामा तपाईलाई लनम्न केन्द्रबाट सशम्मललत हनु 
अनमुलत दिईएको छ ववज्ञापनमा तोवकएको ितय नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु अवस्थामा 
पलन यो अनमुलत रद्द हनुसक्ने छ 

परीक्षा केन्द्र : 

अलधकृतको िस्तखत : 

लमलत : 
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अनसूुर्ी ४ 

(िफा १२ (२) सँग सम्बशन्धत करार सम्झौताको ढाँर्ा) 

स्थानीय सरकार 

रूवी भ्याली गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको कायायलय 

सेत ुयङ, धादिङ 

वागमती प्रिेि, नपेाल 

 

करार सम्झौता 
 

रूवी भ्याली गाउँ काययपाललकको कायायलय (यसपलछ पवहलो पक्ष भलनएको) र 
....................................................................शजल्ला.........................
...................................................................नगरपाललका/गाउँपाललका, 
वडा नं. .............................. बस्ने श्री 
.....................................................................................................
......(यसपलछ िोश्रो पक्ष भलनएको का बीर् रूवी भ्याली गाउँपाललकाको गाउँ प्रहरी 
को कामकाज गनय गराउन लमलत: को लनणयय अनसुार िेहायका कायय र ितयको 
अलधनमा रही िोश्रो पक्षले पवहलो पक्षलाई सेवा उपलब्ध गराउन मन्जरु भएकाले 
यो करारको संझौता गरी एक एक प्रलत आपसमा बशुझ ललयौं / दियौं । 

ितयहरू 

१. कामकाज सम्बन्धमााः िोस्रो पक्षले आफूलाई तोवकएको संलग्न कायय शजम्मेवारी 
अनसुारको कायय पवहलो पक्षले तोकेको समय र स्थानमा उपशस्थत भई गनुय पनेछ र 
आवश्यकतानसुार थप काम गनुय पनेछ । 

२. काम गनुयपने स्थान: रूवी भ्याली गाउँपाललका भौगोललक क्षेत्रलभत्र । 
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३. करारमा काम गरे बापत पाँउने पाररश्रलमक तथा सेवा सवुवधााः प्रत्ययेक मवहना व्यलतत 
भएपलछ पवहलो पक्षले िोश्रो पक्षलाई मालसक रुपमा रु..................... (अक्षरेपी 
...............................................................)  पाररश्रलमक उपलब्ध गराउनेछ । 
सेवा सवुवधाको हकमा भने गाउँ काययपाललकाले तोके बमोशजम हनुेछ । 

४. आर्रणको पालना : िोश्रो पक्षले रूवी भ्याली गाउँपाललकाको प्रर्ललत कानूनमा व्यवस्था 
भएका आर्रण तथा अनिुासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु पालना गनुय पनेछ । 

५. वविााः सेवा करारमा लनयिु गाउँ प्रहरीले अलधकारको रुपमा वविाको िावी गनय पाउने 
छैन । कामको अनकुुल हेरी वविा दिने अलधकारीले आफ्नो तजवीजबाट वविा दिन अथवा 
नदिन पलन सक्नेछ । साथै कायायलयको लालग आवश्यक परेको खण्डमा वविाको दिनमा 
पलन सेवा उपलब्ध गराउन ुपनेछ । अन्य वविाको हकमा भने काययपाललकाले तोके बमोशजम 
हनुपुनेछ । 

६. कायायलय सम्पशिको सरुक्षााः िोस्रो पक्षले कायायलयको र्ल अर्ल सम्पशिको नोक्सानी 
वा वहनालमना गरेमा सो को क्षलतपूलतय वा हानी नोक्सानीको लबगो िोश्रो पक्षले पवहलो पक्षलाई 
दिन ुपनेछ । 

७ गोप्यतााः िोस्रो पक्षले कायायलयको कागजपत्र, शजन्सी सामान एवं गोप्य कुरा वा कागजात 
कुनै अनलधकृत व्यशि वा िेिलाई उपलब्ध गराएको प्रमाशणत भएमा िोस्रो पक्षलाई 
करारवाट हटाई सोवाट भएको हानी नोक्सानीको क्षलतपूलतय िोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कालो 
सूर्ीमा समेत राशख कानून बमोशजम कारवाही गररनेछ । 

८. करार अवलधाः यो करार लमलत...................................................... िेशख लाग ु
भई लमलत........................................सम्मको लालग हनुेछ । 

९. काययसम्पािन मूल्यांकनाः पवहलो पक्षले िोस्रो पक्षको कायय सम्पािन मूल्यांकन गने र 
सो मूल्यांकन गिाय सालवसाली लनरन्तरता दिन उपयिु िेशखएमा काययववलधको िफा १२ 
(५) बमोशजम करार लनशचातत अवलधको लालग थप हनु सक्नेछ । 

१० पाररश्रलमक कट्टी र करार सेवाको ितयको अन्त्ययाः िोश्रो पक्षले पवहलो पक्षलाई लगातार 
७ (सात) दिन भन्िा बढी उि सेवा उपलब्ध नगराएमा, सन्तोषजनक सेवा दिन नसकेमा 
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अनपुशस्थत रहेको अवलधको पाररश्रलमक िामासावहले कट्टा गररनेछ र सो भन्िा बढी सेवा 
नगरेमा स्वताः यो संझौता पवहलो पक्षले रद्ध गरी अको व्यवस्था गनय बाधा पने छैन । 
िोश्रो पक्षले िाररररक रुपमा अस्वस्थ भई वा अन्य कुनै कारणले सेवा दिन असमथय भएमा 
वा काम सन्तोषजनक नभएमा वा आर्रण सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्लघन गरेमा पवहलो 
पक्षले करार संझौता रद्ध गनय सक्नेछ र लनजको सट्टा अकी व्यशि करारमा राशख काम 
लगाउन बाधा पने छैन । 

११. िावी नपगु्ने िोश्रो पक्षले यस करार बमोशजम काम गरेकै आधारमा पलछ कुनै पलन 
पिमा अस्थायी वा स्थायी लनयशुि हनुाका लालग िाबी गनय पाँउने छैन र गने छैन । १२. 
प्रर्ललत कानून लागू हनुेाः यस सझौतामा उल्लेख नभएको कुरा प्रर्ललत नेपाल कानून 
बमोशजम हनुेछ । 

 

प्रथम पक्षको तफय बाट : 

हस्ताक्षर 

नाम, थर 

पि: 

 

साक्षीहरु 

हस्ताक्षर : 

नाम, थराः 

पि : 

 

 

इलत सम्वत ्...............................रोज ............ िभुम.्..................................। 

दोस्रो पक्ष (करार गन ेव्यखि) : 

हस्िाक्षरः 

नाम, थर 

ठेगाना : 

 



खण्ड) ६ धादिङ, बागमती प्रिेि, नपेाल २९ भाद्र, २०७९ साल ( संखयााः१२ 

अनसूुर्ी ५ 

(िफा १२ (३) सँग सम्बशन्धत पत्रको ढाँर्ा) 

स्थानीय सरकार 

रूवी भ्याली गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको कायायलय  

सेत ुयङ, धादिङ 

वागमती प्रिेि, नपेाल 

प.सं. 
र्.नं.          
  लमलत : 
श्री............................................................ , 
..................................................... । 

 

ववषय: लनयशुि सम्बन्धमा । 

 

तपाईलाई २०७..../................./.................... लनणययानसुार सूशर्करण गररए बमोशजम 
२०७..../................./.................... िेखी २०७..../................./....................  
सम्म करारमा राशखएको हुँिा सलग्न काययितय अनरुुप आफ्नो काम इमान्िारीपूवयक र 
व्यावसावयक मूल्य मान्यता अनरुुप गनुयहनु जानकारी गराइन्छ । साथै आफ्नो काम कतयव्य 
पालना गिाय यस रूवी भ्याली गाउँपाललकाको कमयर्ारीले पालना गनुयपने आर्ारसंवहता र 
आर्रणको समेत पररपालना गनुयहनु जानकारी गराईन्छ । 

लनयशुि हनु ुभएकोमा हादियक बधाई छ । 

           .......................... 
प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 

बोधाथयाः 

(१) श्री आलथयक प्रिासन िाखा: प्रमाशणत हाशजर र Time Sheet सवहतको प्रलतवेिनका 
आधारमा सम्झौता बमोशजमको रकम मालसक रूपमा उपलब्ध गराउनहुनु 

(२) श्री प्रिासन िाखा हाशजरीको व्यवस्था हनु । 
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अनसूुर्ी-६ 

(िफा १७ सँग सम्बशन्धत पत्रको ढाँर्ा) 

स्थानीय सरकार 

रूवी भ्याली गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको कायायलय  

सेत ुयङ, धादिङ 

वागमती प्रिेि, नेपाल 

 

क्र.सं. वववरण रङ संखया खपत अवलध 

१ टेररकटन सटय र 
पाइन्ट 

 

 २ १ वषय 

२ व्यारेट क्याप 

 

 १ २ वषय 

३ लसवट्ट र लसवट्ट 
काडय 

 १ १ बषय 

४ वेभ बेल्ट  १ २ वषय 
५ वटु  १ जोर १ वषय 
६ कुम व्याज  १ जोर ५ बषय 
७ टोवप ब्याज  १ ३ वषय 
८ बसायदि  १ १ बषय 
९ मोजा  २ जोर १ बषय 
१० स्वीटर  १ ३ बषय 
११ ज्याकेट  १ ३ बषय 

 

     आज्ञाले, 
     नववन कुमार गोले 

     प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 

 


