
अनसूुची 
(दफा 11 सँग सम्बन्धित) 

सेवा करार सम्झौता 
मटिहानी नगरपालिका (यस पलि पटहिो पक्ष भलनएको) र .................. (यस पलि दोस्रो पक्ष भलनएको) का बीच लमलत ............ मा ..... 
............ कायय गनयको िालग देहायका शतयका अलिनमा रही दोस्रो पक्षिे पटहिो पक्षिाई सेवा उपिब्ि गराउन मधजरु भई यो सम्झौता गरी 
एक-एकप्रलत आपसमा बझुी लियौं, ददयौंौंः- 

शतयहरौंः 
1. गनुयपने कामको टववरण । 

2. काम गनुयपने स्थान, समय र अवलि । 

3. सेवा करारमा काम गरेवापत पाउने रकम । 

4. सेवासम्बधिी प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएका आचरणसम्बधिी कुराहर । 

5. सेवा करारमा काम गने व्यन्ििाई सावयजलनक टवदादेन्ि बाहेक अधय कुनै पलन टकलसमको टवदा उपिब्ि नहनु े। 

6. भिुानीको तररका । 

7. लसिबधदी दरभाउपत्र, बोिपत्र वा सोझै वातायद्वारा लनिायररत भएको सेवा करारको रकम मालसकरपमा हनु आउने अनपुातको टहसाबिे पटहिो 
पक्षिे दोस्रो पक्षिाई उपिब्ि गराउनपुने । 

8. सेवा करारमा काम गने दोस्रो पक्षिे ििाएको व्यन्ि शारीररकरपमा अस्वस्थ भई वा अधय कुनै कारणिे सेवा ददन असमथय भए मा वा काम   
सधतोषजनक नभएमा वा आचरण सम्बधिी कुराहर बराबर उल्िंघन गरेमा लनजको सट्टा दोस्रो पक्षिे समान क्षमता र योग्यता भएको अको 
व्यन्ि पटहिो पक्षिाई उपिब्ि गराउनपुने । 

9. सेवा करारमा काम गने व्यन्ििे कायायियको चि अचि सम्पन्िको नोक्सानी वा टहनालमना गरेमा सोको क्षलतपूलतय वा हानी-नोक्सानीको लबगो 
दोस्रो पक्षिे पटहिो पक्षिाई ददनपुने । 

10. सेवा करारमा काम गने व्यन्ििे कायायियको गोप्य कुरा वा कागजात कुनै अनालिकृत व्यन्ि वा प्रसेिाई उपिब्ि गराएको प्रमान्णत भएमा 
त्यस्तो गोप्य कुरा वा कागजात उपिब्ि गराउने व्यन्ििाई सेवाबाि हिाई सोबाि भएको हानी-नोक्सानीको क्षलतपूलतय दोस्रो पक्षिे पटहिो 
पक्षिाई ददनपुने । 

11. सम्झौतामा उल्िेि भएभधदा बढी रकमको दाबी दोस्रो पक्षिे गनय नपाउन े। 

12. सेवा करारमा काम गने व्यन्ििाई दोस्रो पक्षिे आफ्नो कायायियको पररचयपत्र उपिब्ि गराउनपुने र त्यस्तो पररचयपत्र कायायियमा 
काययरत रहेको अवस्थामा अलनवायय रपमा िगाउनपुने । 

13. सम्झौता भङ्ग गनय चाहेमा कम्तीमा तीन मटहनाको समय ददई एक पक्षिे अको पक्षिाई लिन्ित रपमा सूचना ददनपुने । 

 

पटहिो पक्षको तफय बाि हस्ताक्षर गने व्यन्िको    दोस्रो पक्षको तफय बाि हस्ताक्षर गने व्यन्िको 
दस्तितौंः         दस्तितौंः 
नाम, थरौंः        नाम, थरौंः 
पदौंः         पदौंः 
कायायियौंः        कायायियौंः 
 

साक्षीौंः 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
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