प्रस्तावना
नेऩारको सॊ ववधानको धाया 33 रे योजगायीको हकराई भौलरक हकका रुऩभा सभावेश गये को छ
। सोवह भौलरक हकको कामाान्वमन गना जायी बएको योजगायीको हक सम्फन्धी ऐन, 2075 को
ॉ ी य प्रववलधको उऩमोग गयी
भभा अनुसाय मस योङ गाउॉऩालरका लबत्र स्थानीम श्रोत, साधन, ऩज
सञ्चारन

गरयने

सावाजलनक

ऺेत्रका ववकास लनभााण

सम्फन्धी कामाक्रभ

तथा आमोजनाहरुभा

योजगायीको अवसय सृजना गयी 18 वषा दे खि भालथका फेयोजगाय व्मक्तीहरुराई योजगायी प्रदान गना
य त्मस्ता सावाजलनक आमोजनाहरु तथा लनजी, सहकायी वा गैय सयकायी ऺेत्रफाट सभेत भाग हुने
सीऩमुक्त श्रलभकहरुको ऩलता गनाको रालग योङ गाउॉऩालरकाको योजगाय कामाक्रभ अन्तगात योङ लनभााण
अलबमान्ता स्थाऩना गने नीलत अनुरुऩ नेऩारको सॊ ववधान 2072 को बाग 18 धाया 226(1) रे
ददएको अलधकाय प्रमोग गयी योङ गाउॉऩालरकाको योङ लनभााण अलबमान्ता (स्थाऩना य सञ्चारन)
कामाववलध, 2077 स्वीकृत गयी राग गरयएको छ ।
ऩरयच्छे द १
प्रायखम्बक
१. सॊखऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मो कामाववलधको नाभ योङ लनभााण अलबमान्ता (स्थाऩना य
सञ्चारन) कामाववलध, 2077 यहेको छ ।
(2) मो कामाववलध तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॊ गरे अको अथा नरागेभा मस कामाववलधभा,
क) “ऐन” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 सम्झनु ऩदाछ ।
ि) “कामाऩालरका” बन्नारे योङ गाउॉ कामाऩालरका सम्झनु ऩदाछ ।
ग) “ गाउॉऩालरका” बन्नारे योङ गाउॉऩालरका सम्झनु ऩदाछ ।
घ) “कामाववलध” बन्नारे योङ गाउॉऩालरकाको योङ लनभााण अलबमान्ता (स्थाऩना य सञ्चारन)
कामाववलध, 2077 सम्झनु ऩदाछ ।
ङ) “योङ लनभााण अलबमान्ता” बन्नारे योङ गाउॉऩालरकाको योङ लनभााण अलबमान्ता (स्थाऩना य
सञ्चारन) कामाववलध, 2077 को दपा ३ फभोखजभ स्थाऩना गरयएको योङ लनभााण
अलबमान्ता सम्झनु ऩदाछ ।
च) “छनौट, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सलभलत” बन्नारे कामाववलधको दपा 9 फभोखजभको योङ
लनभााण अलबमान्ता छनौट तथा व्मवस्थाऩन सलभलत सम्झनु ऩदाछ ।
छ) “सॊ मोजक” बन्नारे कामाववलधको दपा 9 फभोखजभको सलभलतको सॊ मोजक सम्झनु ऩदाछ
।

ज) “ऩरयचारन एकाई” बन्नारे कामाववलधको दपा 13 फभोखजभको सलभलतको योङ लनभााण
अलबमान्ता ऩरयचारन एकाई सम्झनु ऩदाछ ।
झ) “अध्मऺ” बन्नारे कामाववलधको दपा 13 फभोखजभ तोवकएको योङ लनभााण अलबमान्ता
ऩरयचानर एकाईको अध्मऺ सम्झनु ऩदाछ ।
ऩरयच्छे द - 2
योङ लनभााण अलबमान्ताको, उद्देश्म, व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन य ऩरयचारन
ॉ ी य प्रववलधको उऩमोग गरय
३. योङ लनभााण अलबमान्ताको स्थाऩना् (१) स्थानीम श्रोत, साधन, ऩुज
सञ्चारन गरयने सावाजलनक ऺेत्रका ववकास लनभााण सम्फन्धी कामाक्रभ तथा आमोजनाहरुभा
योजगायीको अवसय लसजाना गरय गाउॉऩालरका लबत्रका १८ वषा दे खि भालथका फेयोजगाय
व्मखक्तहरुराई योजगायी प्रदान गने य त्मस्ता सावाजलनक आमोजनाहरु तथा लनजी, सहकायी वा
गैय सयकायी ऺेत्रफाट सभेत भाग हुने सीऩमुक्त श्रलभकहरुको ऩलता गने उद्देश्मरे योङ
गाउॉऩालरका अन्तगात योङ लनभााण अलबमान्ता स्थाऩना गरयनेछ ।
(२) उऩदपा (1) फभोखजभको योङ लनभााण अलबमान्ताभा यहने श्रलभकहरुको वगॉकयण दे हाम
फभोखजभ हुनेछ ।
क) दऺताको आधायभा् दऺताको आधायभा योङ लनभााण अलबमान्ताभा यहने श्रलभकहरुको
वगॉकयण।
१. दऺ्CTEVT तथा भान्मता प्राप्त सॊ स्थाफाट तालरभ लरएको अनुबव बएका श्रलभक।
२. अधादऺ् साभान्म तालरभ लरएको श्रलभक ।
३. अदऺ् कुनै ऩलन वकलसभको तालरभ नलरएको श्रलभक जसराई आवश्मकता
अनुसाय तालरभ

ददन ऩने हुनसक्छ ।

ि) काभभा िवटने सभमावधीका आधायभा् काभभा िवटने सभमावधीका आधायभा योङ
लनभााण अलबमान्ताभा यहने श्रलभकहरुको वगॉकयण ।
१. राभो सभम सम्भ लनयन्तय योजगायीभा सॊ रग्न हुने श्रलभक (३० ददन बन्दा फढी
सभमका रालग काभभा सॊ रग्न हुने)।
२. तत् तत् टोरभा हुने ववकास लनभााणभा छोटो सभमको रालग भात्र सॊ रग्न हुने
श्रलभक (३० ददन बन्दा कभ सभमका रालग काभभा सॊ रग्न हुने)।
(3)

उऩदपा

(१) फभोखजभको

योङ

लनभााण

अलबमान्ताभा

(सुखचकयण), छनौट सम्फन्धी व्मवस्था दे हाम फभोखजभ हुनेछ ।

यहने

श्रलभकहरुको

बनाा

क) श्रलभक बनाा/सुखचकयण् मस कामाववलध अनुसाय सञ्चारन तथा ऩरयचारन हुने योङ लनभााण
अलबमान्ताका रालग प्रत्मेक आलथाक वषाको पागुन भवहनाभा आगाभी आलथाक वषाका रालग
फेयोजगाय व्मखक्तको सचीभा सखचकृत हुन सम्फखन्धत वडा कामाारमभा 2 भवहना लबत्रभा
आवश्मक प्रवक्रमा ऩुया गयी श्रलभकहरुको बनाा/सखचकयण गनुा ऩदाछ।


राभो सभम सम्भ लनयन्तय योजगायीभा सॊ रग्न हुने श्रलभकको सुखचकयण, प्रधानभन्त्री
योजगाय कामाक्रभभा सखचकृत बएका श्रलभकहरुराई भालननेछ।



छोटो सभमको रालग भात्र सॊ रग्न हुने श्रलभकको सुखचकयण दपा 9 फभोखजभको
सलभलतरे छनौट गये फभोखजभ हुनेछ।

ि) उऩदपा (क) भा सखचकयण सम्फन्धी जुनसुकै कुया रे खिएको बएऩलन योजगायीको हक
सम्फन्धी लनमभावरी, 2075 अन्तगात योजगाय सेवा केन्रभा सखचकृत बई सकेका फेयोजगाय
व्मखक्तहरुराई मसै कामाववलध अनुसाय स्वत् सुखचकृत बएको भालननेछ ।
ग) मस कामाववलध अनुसाय योङ लनभााण अलबमान्ताको श्रलभकको रुऩभा सुखचकृत हुनका रालग
वडा कामारमफाट लसपायीस बई आएका लनवेदन उऩय छानववन गरय श्रलभकको अखन्तभ सखच
तमाय गना य काभका रालग आवश्मक श्रलभक छनौट गना सम्फखन्धत वडा अध्मऺको
सॊ मोजकत्वभा हुनेछ ।
४. योङ लनभााण अलबमान्ता स्थाऩनाको उदे श्म् योङ लनभााण अलबमान्ता स्थाऩनाको उदे श्म दे हाम
फभोखजभ हुनेछ्
क) गाउॉऩालरका ऺेत्रका नागरयकराई योजगायीको प्रत्माब ुलत गयाई भौलरक हकका रुऩभा
यहे को योजगायीको हकको कामाान्वमन गने ।
ि) आन्तरयक योजगायीको प्रवर्द्ान गरय वैदेखशक योजगायीको फढ्दो लनबायताराई कभ गने ।
ग) योजगायीको भध्मभर्द्ाया गरयलफ न्मलनकयण य साभाखजक सॊ यऺणभा मोगदान ऩुर्माउने।
घ) स्थानीम स्तयभा ववकास लनभााण कामा भापात सावाजलनक ऩुखज लनभााण गरय स्थानीम
जनताको जीवनस्तय सुधाय गना भद्दत ऩुर्माउने।
५. कामा ऺेत्र् योङ लनभााण अलबमान्ताका श्रलभकहरुको काभ गने ऺेत्र दे हाम फभोखजभ हुनेछ ।
क) गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र सॊचालरत सावाजलनक ऺेत्रका ववकास लनभााण सम्फन्धी कामाक्रभ
तथा आमोजनाहरु, लनजी वा अन्म ऺेत्रफाट सॊ चालरत लनभााण कामाहरुभा भाग फभोखजभ
आवश्मकता अनुसाय योङ लनभााण अलबमान्ताको कामा ऺेत्र यहने छ ।
ि) मस फाहे क योङ लनभााण अलबमान्ताका श्रलभकहरुरे गाउॉऩालरकारे िटाएको स्थान वा
ऺेत्रभा गई तोवकए फभोखजभ काभ गनुा ऩनेछ ।

६. कामा सभम् योङ लनभााण अलबमान्ताका श्रलभकहरुको काभ गने सभम दे हाम फभोजभ हुनेछ।
क) योङ लनभााण अलबमान्ताका श्रलभकहरुरे वषै बयी काभ गना सक्ने छ।
ि) प्रत्मेक श्रलभकरे ददनको 8 घण्टा काभ गनुा ऩनेछ सो बन्दा कभ वा फढी सभम बएभा
प्रलत घण्टाका आधायभा श्रलभक ज्मारा उऩरब्ध गयाईने छ ।
ग) कुनै ऩलन श्रलभक ववना जानकायी कामा स्थरभा अनुऩखस्थत बएभा लनजको 2 ददन
फयाफयको ऩारयश्रलभक कट्टा गरयने छ (राभो सभमका रालग सॊ रग्न हुने श्रलभकको
हकभा) ।
घ) आऩतकालरन ववदा फस्नु ऩये को िण्डभा काभभा उऩखस्थत बएको ददन कायण सवहत
आवश्मक कागजत (लनवेदन, लफयाभी बएको बए सो सम्फन्धी कागजत आदद) ऩेश गनुा
ऩनेछ ।
ङ) प्रत्मेक श्रलभकरे दै लनक 8 घण्टाको कामा अवलधभा 1 घण्टा िाजा वा ववश्राभका रालग
सभम ऩाउने छन् ।
च) प्रत्मेक श्रलभकरे दशै य लतहाय जस्ता राभा चाड ऩवाभा फवढभा 15 ददन को ववदा ऩाउने
छन् । मसयी ववदा फसेको ददनको ऩारयश्रलभक प्राप्त हुने छै न ।
७. योङ लनभााण अलबमान्ताको सञ्चारन तथा ब्मवस्थाऩन् (१) दपा 3 को उऩदपा (१) य (२)
फभोखजभको योङ लनभााण अलबमान्ताको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन योङ लनभााण अलबमान्ताको
छनौट, सञ्चारन य व्मवस्थाऩन सलभलतफाट हुनेछ ।
८. योङ लनभााण अलबमान्ताको ऩरयचारन् (1) योङ लनभााण अलबमान्ताको ऩरयचारन योङ लनभााण
अलबमान्ता को ऩरयचारन एकाईफाट हुनेछ ।

ऩरयच्छे द 3
योङ लनभााण अलबमान्ता छनौट, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सलभलत गठन तथा काभ, कताव्म य अलधकाय
९. छनौट, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सलभलतको गठन् (१) योङ लनभााण अलबमान्ता सञ्चारन य
व्मवस्थाऩनका रालग सफै वडाहरुभा दे हामका ऩदालधकायी यहेको एक योङ लनभााण अलबमान्ता
छनौट, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सलभलत गठन हुनछ
े ।
क) वडाध्मऺ

सॊ मोजक

ि) वडाका सफै वडा सदस्महरु

सदस्म

ग) वडा सखचव

सदस्म-सखचव

(२) सलभलतको फैठक आवश्मकता य औखचत्मको आधायभा सलभलतको सॊ मोजकरे तोकेको
लभलत, सभम य स्थान भा फस्नेछ ।
१०.

योङ लनभााण अलबमान्ता छनौट, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सलभलतको काभ, कताव्म य
अलधकाय् (१) योङ लनभााण अलबमान्ता छनौट, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सलभलतको काभ,
कताव्म य अलधकाय दे हाम फभोखजभ हुनेछ ।
क) सखचकृत फेयोजगाय व्मखक्तहरु भध्मेफाट आवश्मक श्रलभकको छनौट गने । राभो
सभम सम्भ िवटने श्रलभकहरु सखचकृत फेयोजगाय भध्मेफाट हुने छन् बने छोटो
सभमका अथाात 30 ददन बन्दा कभ सभमका रालग िवटने श्रलभकहरुको हकभा बने
सलभलतका सॊ मोजकरे सुखचकृत नबएका फेयोजगाय व्मखक्तहरुराई सभेत छनौट गना
फाधा ऩने छै न ।
ि) गाउॉऩालरकाफाट वडाभा ववलनमोखजत फजेट कामाान्वमनका रालग आवश्मकता अनुसाय
आमोजनाहरु छनौट गने ।
ग) छनौटभा ऩये का आमोजनाहरुको तजुभ
ा ा य कामाान्वमन गने ।
घ) फेयोजगाय

व्मखक्तहरुराई

योजगायीभा

िटाउने

य

आमोजना/काभभा

िवटएका

श्रलभकहरुको काभको सम्फन्धभा लनयन्तय अनुगभन य प्रलतवेदन ऩेश गने ।
ङ) प्रचलरत कानुन अनुसाय सम्झौता बएको मोजनाहरुको प्राववलधक भुल्माङ्कन य
ु ानीका रालग
प्राववलधक खस्टभेट अनुसाय कामा सम्ऩन्न बएको नऩाईएभा सलभलतरे बक्त
लसपारयस योक्न सक्ने छ ।
ऩरयच्छे द 4
योजगाय उऩबोक्ता सलभलत गठन तथा काभ, कताव्म य अलधकाय
११.

योजगाय उऩबोक्ता सलभलत गठन् (१) मस कामाववलध फभोखजभ रु एक राि बन्दा फढी
रागतको आमोजना सञ्चारन गना आमोजनागत रुऩभा िटाइएका श्रलभकहरु भध्मेफाट एक
जना अध्मऺ, एक जना सखचव य एक जना कोषाध्मऺ सवहत कखम्तभा ऩाॉच सदस्मीम योजगाय
उऩबोक्ता सलभलत गठन गनुा ऩनेछ ।

१२.

योजगाय उऩबोक्ता सलभलतको काभ, कताव्म य अलधकाय् योजगाय उऩबोक्ता सलभलतको
काभ, कताव्म य अलधकाय दे हाम फभोखजभ हुनेछ्
क) स्थानीम तहसॉग आमोजना सम्झौता गयी सो फभोखजभ आमोजनाको कामाान्वमन य
व्मवस्थाऩन गने गयाउने,
ि) श्रलभकहरुको हाखजयी अलबरे ि याख्ने वा याख्न रगाउने,

ग) प्राववलधकराई आमोजनाको प्रलतवेदन तमाय ऩाना आवश्मक सचना ददने य सहखजकयण
गने ।
ऩरयच्छे द - ५
योङ लनभााण अलबमान ऩरयचारन एकाई गठन तथा काभ, कताव्म य अलधकाय
१३. ऩरयचारन एकाईको गठन् (१) योङ लनभााण अलबमान्ता ऩरयचारनको रालग दे हामका
ऩदालधकायी यहे को एक योङ लनभााण अलबमान्ता ऩरयचारन एकाई गठन हुनेछ ।
क) प्रभुि प्रशासकीम अलधकृत

अध्मऺ

ि) मोजना शािा प्रभुि

सदस्म

ग) प्रववलधक शािा प्रभुि

सदस्म

घ) रे िा शािा प्रभुि

सदस्म

ङ) प्रधानभन्त्री योजगाय प्रभुि

सदस्म सखचव

(२) सलभलतको फैठक प्रत्मेक भवहनाभा एक ऩल्ट फस्नेछ, तय आवश्मकता य औखचत्मको
आधायभा अध्मऺको आदे शरे आवश्मकता अनुसाय फैठक फोराउन फाधा ऩुगक
े ो भालनने छै न
।
१४. योङ लनभााण अलबमान्ता ऩरयचारन सलभलतको काभ, कताव्म य अलधकाय्(१) योङ लनभााण
अलबमान्ता ऩरयचारन सलभलतको काभ, कताव्म य अलधकाय दे हाम अनुसाय हुनेछ ।
क) छनौट तथा व्मवस्थाऩन सलभलतफाट छनौटभा ऩये का श्रलभकहरुको ऩुण ा वववयण याख्ने ।
ि) गाउॉ ऺेत्र लबत्र सञ्चारन हुने ववलबन्न आमोजनाहरुभा आवश्मक ऩने अनुभालनत श्रभ
सॊ ख्मा लनधाायण य श्रलभक ऩरयचारन गने ।
ग) आमोजना/ काभभा िवटएका श्रलभकहरुको रागत वववयण याख्ने ।
ङ) श्रलभकहरुको ऩारयश्रलभक वववयण याख्ने ।
च) योजगायी सृजनाको रालग लनजी तथा गैयसयकायी सॊ स्थाहरु सॉग सभन्वम, साझेदायी य
सहकामा गने ।
ऩरयच्छे द ६
श्रलभकको ऩारयश्रलभक तथा अन्म सुववधा सम्वन्धी व्मवसथा
१५. ऩारयश्रलभक्(1) योङ लनभााण अलबमान्ताभा यहने श्रलभकहरुरे दे हाम फभोखजभ ऩारयश्रलभक एवभ
अन्म सुववधा प्राप्त गने छन् ।
क) योङ लनभााण अलबमान्ताका प्रत्मेक श्रलभकराई दै लनक ज्मारादारयभा लनजरे काभ गये
वाऩत काभ गये को ददनको आधायभा ऩारयश्रलभक उऩरब्ध गयाइनेछ।अथवा योङ

लनभााण अलबमान्ताका प्रत्मेक श्रलभकराई प्रलत घण्टा वा ऩरयणाभका आधायभा जुन
घटी हुन्छ सो का आधायभा ऩारयश्रलभक उऩरब्ध गयाइनेछ ।
ि) मसयी प्रधान गरयने ऩारयश्रलभक योङ गाउॉऩालरकारे तोकेको दय ये ट (योङ याजऩत्र)भा
उल्रे ि बए अनुसाय हुनेछ ।
ऩरयच्छे द 7
फजेट ब्मवस्थाऩन
१६. ववत्तीम श्रोत् योङ लनभााण अलबमान्ता सञ्चारन, व्मवस्थाऩन तथा ऩरयचारनका रालग आवश्मक
फजेट गाउॉऩालरका भापात उऩरब्ध हुनेछ ।
१७. िचा व्मवस्थाऩन प्रकृमा् दपा (१३) सॉग सम्फखन्धत सम्ऩणा ववखत्तम िचा प्रकृमा, रे िाॊकन,
स्रे स्ता व्मवस्थाऩन, रेिा ऩरयऺण तथा प्रलतवेदन कामा गाउॉऩालरकाको लनमलभत फजेट तथा
कामाक्रभको िचाको प्रकृमा अनुरूऩ प्रचलरत कानुन अनुसाय हुनेछ ।योङ गाउॉऩालरकार्द्ाया
योजगाय कामाक्रभका रालग ववलनमोखजत फजेट को 10% सम्भ यकभ औजाय तथा आवश्मक
साभाग्री िरयद गना सवकने छ।
ऩरयच्छे द 7
ववववध
१८. श्रलभकरे ऩारना गनुऩ
ा ने आचयणहरु्(१) योङ लनभााण अलबमान्ताभा यहेका श्रलभकहरुरे
कामास्थरभा दे हाम अनुसायको आचयण य अनुशासको ऩारना गनुा ऩनेछ ।
क) सभमको ऩारना गने ।
ि) सभुहभा लभरेय काभ गने ।
ग) भादक ऩदाथाको सेवन तथा धुम्रऩान नगने ।
घ) सुऩरयवेऺकको लनदे शन फभोखजभ कामा गने ।
ङ) असर आचयण य अनुशासन कामभ गने ।
च) कामा स्थरभा आमोजनारे उऩरब्ध गयाएका सुयऺा साभाग्रीहरु रगाउने ।
छ) आमोजना स्थरभा िवटएका प्राववलधकरे ददएको लनदे शन फभोखजभ कामास्थर सुयऺाका
उऩामहरुको अफरम्वन गने ।
ज) कामास्थरभा रौंलगक, जातीम, ऺेत्रीम, धलभाक, सॊ स्कृलतक तथा मौनजन्म वहॊ सा य ववबेद
नगने नगयाउने ।
झ) कामास्थरभा भोफाईर पोनको प्रमोग नगने ।

ञ) मदद कुनै ऩलन श्रलभकरे उल्रे खित लनमभ एवभ आचयण ववरुर्द्को कामा गये भा 2 ऩटक
सम्भ चेतावनी ददईने छ य तत्ऩश्चात ऩलन आचयण ववरुर्द्को कामा जायी यािेभा ऩाउने
यकभको 25% यकभ कट्टा गयी फाॉकी यकभ ददई लनजराई फिाास्त गरयनेछ ।
१९. अनुगभन् (१) मस कामाववलध फभोखजभ योङ लनभााण अलबमान्ता अन्तगात सञ्चारन हुने
आमोजनाहरुको लनमलभत अनुगभन गाउॉऩालरकाका उऩप्रभुिको सॊ मोजकत्वभा गाउॉऩालरकारे
तोकेको प्राववलधक कभाचायी य योजगाय सॊ मोजक यहे को सलभलत भापात हुनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोखजभ अनुगभन सलभलतरे अनुगभन गयी सोको प्रलतवेदन कामाऩालरका
सभऺ ऩेश गनुा ऩनेछ ।
(३) योङ लनभााण अलबमान्ता ऩरयचारनभा कुनै गखम्बय त्रुवट यहे को य सो राई तत्कार योक्न
आवश्मक दे खिएभा सॊ मोजकरे त्मस्तो कामा योक्न लनदे शन ददन सक्ने छ ।
(4) अनुगभनका क्रभभा कुनै व्मखक्तरे झुठा वववयण ऩेश गरय योङ लनभााण अलबमान्ता
ऩरयचारनका रालग/फाट प्राप्त यकभ दुरुऩमोग गये को ऩाईएभा दोषी उऩय प्रचलरत कानुन
फभोखजभ कायफाही हुनछ
े ।
२०. लनदे शन ददन सक्ने् गाउॉसबारे योङ लनभााण अलबमान्ता सञ्चारनका ववषमभा कुनै नीलतगत
भागादशान एवभ लनदे शन प्रदान गये को बए सोका आधायभा कामाऩालरकारे सलभलतको काभ
कायफावहको सम्फन्धभा आवश्मक लनदे शन ददन सक्ने छ ।
२१. थऩघट वा हेयपेय गना सक्ने् मो कामाववलध कामाान्वमनको क्रभभा कुनै अस्ऩष्टता वा वर्द्ववधा
बएभा गाउॉ कामाऩालरकारे आवश्मकता अनुसाय ब्माख्मा गना, थऩघट तथा हे यपेय गना सक्नेछ
।
२२. िाये जी य फचाउ् मो कामाववलध रागु हुन ु ऩुव ा गाउॉऩालरका वा गाउॉ कामाऩालरकाफाट गाउॉ
स्तरयम योङ लनभााण अलबमान्ता स्थाऩना य सञ्चारन सम्फन्धभा कुनै काभ कायवाहीहरु बए
गये को बए सो काभ कायवाहीहरु मसै कामाववलध फभोखजभ बए गये को भालनने छ।

अनुसची् १ (दपा ३ को उऩदपा ३ (ग) सॉग सम्फखन्धत)

सीऩमुक्त श्रलभक व्मखक्तगत वववयण
...... नॊ. वडा कामाारम,
योङ गाउॉऩालरका, ईराभ
नाभ थय्लरङ्ग्-

क) ऩुरुष

ि) भवहरा

ग) अन्म

स्थामी ठे गाना्अस्थामी ठे गाना्जन्भ लभलत्-

ना.प्र.ऩ.नॊ.-

सीऩ तथा तालरभको वववयण्
सीऩको वकलसभ

तालरभ

क) डकभॉ(म्मासन)
ि) सीकभॉ (काऩेन्टय)
ग) ववधुत सम्फन्धी
(ईरे कविलसमन)
घ) धाया तथा ऩाईऩ जडान
(प्रम्फय)
ङ) यङ्ग योगन
च) पराभ तथा स्टीर
सम्फन्धी (
आईयन/स्टीर वपक्सय)
छ) भजदुय
ज) अन्म

सीऩ सम्फन्धी अन्म वववयण बए्-

तालरभ

तालरभ प्रदामक

काभको

कैवपमत (सम्फखन्ध

अवधी

सॊ स्था

अनुबव

कुनै ववशेष अनुबव

(वषाभा)

बए रे ख्ने)

