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घयऩझोङ गाउॉऩालरका 

गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

जोभसोभ, भसु्ताङ 
 



घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको घय, जग्गा, बवन, कोठा, टहया फहारभा रगाउन े सम्फन्धी कामयववलध, 
२०७७ 

प्रस्तावना 
गाउॉऩालरकारे आपै लनभायण गयेको वा आफ्नो स्वालभत्वभा यहेको वा अन्म लनकाम, सॊघसॊस्था, 
व्मक्तिफाट गाउॉऩालरकाको अलधनभा आएको घय, बवन, जग्गा, कोठा तथा टहयाहरु, व्मक्ति, पभय वा 
कम्ऩनी तथा सॊघ सॊस्थाराई बाडाभा रगाउने कामयराई व्मवक्तस्थत गयी सयर, ऩायदर्शी तथा वैऻालनक 
ऩद्धलतभा रैजान घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको प्रर्शासकीम कामयववलध लनमलभत गने ऐन, २०७६ रे ददएको 
अलधकाय प्रमोग गयी मो कामयववलध फनाई राग ुगरयएको छ। 

1. सॊक्तऺप्त नाभ य प्रायम्ब 

१) मस कामयववलधको नाभ "घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको घय, जग्गा,बवन, कोठा, टहया फहारभा 
रगाउन ेसम्फन्धी कामयववलध, २०७७" यहेको छ। 

२) मो कामयववलध गाउॉ कामयऩालरकाफाट स्वीकृत बए ऩश्चात राग ुहनुेछ। 
2. ऩारयबाषा 

      ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववलधभा  
१) गाउॉऩालरका बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩालरकाराई सम्झन ुगदयछ । 

       २) कामयऩालरका बन्नारे घयऩझोङ गाउॉ कामयऩालरकाराई सम्झन ुऩदयछ। 

 ३) कामायरम बन्नारे घयऩझोङ गाउॉ कामयऩालरकाराई सम्झन ुऩदयछ। 

 ४) एकाघय बन्नारे सॊगोरभा फसोफास गरययहेका फाफ,ु आभा, छोया, अवववावहत छोयी, 
फहुायी, नाती तथा अवववावहत नातीनीराई फझुाउनेछ। 

 ५) ऩवहरो ऩऺ बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩालरकाराई फझुाउछ य दोश्रो ऩऺ बन्नारे बाडाभा 
फस्ने छनौट बएको व्मक्ति वा पभय, कम्ऩनी वा सॊघ सॊस्थाराई फझुाउॉछ। 

       ६) सलभलत बन्नारे दपा ८ फभोक्तजभ गठन बएको सलभलतराई जनाउॉछ। 

 
3. सूचना आह्वान सम्फन्धभा  
१) गाउॉऩालरकारे घय, बवन, जग्गा, कोठा तथा टहया वहारभा रगाउन चाहेभा देहामको 

वववयण खरुाई कक्तम्तभा १५ ददनको सावयजलनक सूचना प्रकार्शन गयी न्मूनतभ, भूल्मभा 
फढाफढ गने गयी दयखास्त लरनऩुनेछ। 

देहाम 

क) घय, बवन, जग्गा, कोठा तथा टहयाको वववयण (ऺेत्रपर, टहया तथा सटय नम्फय, 
स्थान आदद) । 

ख) लनधाययण गरयएको दययेट। 

ग) ऩेर्श गनुय ऩने कागजातको वववयण । 



घ) धयौटी वाऩतको जम्भा गनुय यकभको वववयण । 

२) ऩनय आएका दयखास्तहरुको जाॉचफुॉझ गयी सफै बन्दा फढी बाडा दय ददन कफरु गयेको 
व्मक्ति वा सॊघसॊस्था वा कम्ऩनीको दयखास्तराई लसपारयस गनुय ऩनेछ । तय मो  कामयववलध 
रागू हनु ऩूवय बाडाभा फसेको हकभा एक ऩटकका रालग मो प्रावधान रागू हनुे छैन । 

4. सम्झौता 
1. छनौट बएका दोश्रो ऩऺसॉग ऩवहरो ऩऺरे सम्झौता गयी घय, बवन, जग्गा, टहया बाडाभा 

ददन सक्नेछ । 

2. दोश्रो ऩऺरे कामायरमसॉग सम्झौता गनय आउॉदा देहामका कागजातहरु सॉगै लरई आउन ु
ऩनेछ । 

क) व्मक्ति वा सॊघसॊस्था वा कम्ऩनी प्रभखुको नागरयकताको प्रलतलरवऩ । 

            ख) व्मवसाम दताय प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ 

       ग) प्मान तथा भ्माट दताय प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ। 

   घ) सॊघसस्था वा कम्ऩनीसॉग सम्फक्तन्धत अन्म आवश्मक कागजातहरुको प्रलतलरवऩ । 

5. सम्झौता अवलध 

क) घय, बवन, जग्गा, कोठा तथा टहया बाडाको सम्झौता अवलध सम्झौता बएको लभलत देक्तख 
फढीभा ५ वषयको हनुेछ । बाडा दय लसपारयस सलभलत वा सम्झौता ऩत्रभा उल्रेख बए 
अनसुाय प्रत्मेक २/२ वषयभा बाडादय कामभ हनुेछ। 

ख) दोश्रो ऩऺरे बाडाभा लरएको घय, जग्गा कोठा तथा टहया आवश्मक ऩयेको अवस्थाभा 
१०% यकभ भालसक बाडाभा थऩ गयी नमाॉ बाडा दय कामभ गने य दवैु ऩऺको 
सहभलतभा २ वषयको म्माद थऩ गनय सवकनेछ अन्मथा ऩनु: सूचना प्रकार्शन गयी बाडाभा 
रगाउन कामायरमराई फाधा ऩने छैन । 

6. दोश्रो ऩऺको दावमत्व 

1. बाडाभा लरने व्मक्ति, पभय, कम्ऩनी वा सॊघसॊस्थारे आपुरे बाडाभा लरएको घय, बवन, 
जग्गा, कोठा वा टहयाको भभयत सॊबाय गनुयऩने अवस्थाभा कामायरमको प्राववलधक 
र्शाखाफाट र.ई. गयाई भात्र भभयत सॊबायको काभ 

2. बाडाभा लरएको घय, बवन, जग्गा, कोठा वा टहयाको रु.२,०००।– देक्तख रु 
३०,०००।– सम्भको स-साना भभयत सॊबायको कामय य त्मसको व्महोया सम्झौता-ऩत्रभा 
उल्रेख गनुय ऩनेछ । 

3. बाडाभा लरएको घय, बवन, जग्गा, कोठा वा टहयाको सयसपाईको क्तजम्भा । 

4. लफजरुी, ऩानी रगामत अन्म दस्तयु । 

5. बाडाभा लरएको घय, बवन, जग्गा, कोठा वा टहयाको लनमभानसुाय राग्न े कय तथा 
र्शलु्कहरु। 



6. दोश्रो ऩऺरे गाउॉऩालरकाराई लतनुय ऩने बाडा यकभ प्रत्मेक आलथयक वषयको चौभालसक र्शरुु 
हनुे ऩवहरो भवहनाभै अलिभ रुऩभा लतनुय ऩनेछ साथै लतनुय ऩने अन्म दावमत्वहरु 
गाउॉऩालरकारे तोकेको खाताभा जम्भा गनुयऩनेछ। 

 

7. ऩवहरो ऩऺको दावमत्व 

1. अत्मावश्मक आधायबतु सेवा सवुवधा । 

2. सयुऺा व्मवस्थाऩन । 

3. प्राकृलतक प्रकोऩ तथा आकक्तस्भक दघुयटनाफाट सकृ्तजत अवस्थाभा भभयत सॊबाय गने कामय । 

 

8. बाडा दय लनधाययण तथा लसपारयस 

1. मो कामयववलध राग ु बए ऩश्चात गाउॉऩालरकारे बाडाभा रगाएका तथा रगाउन चाहेका 
घय, बवन, जग्गा, कोठा वा टहयाहरुको प्रचलरत फजाय दय एवॊ प्राववलधकको 
भूल्माॊकनको आधायभा बाडा दय लसपारयस गनय देहाम फभोक्तजभको सलभलत यहनेछ। साथै 
उि सलभलतरे प्रत्मेक ५ वषयभा बाडादय ऩनुयावरोकन गयी नमाॉ बाडा दय याजश्व 
ऩयाभर्शय सलभलतभा लसपारयस गनुयऩने छ। 

 

बाडा दय लसपारयस सलभलत 

 

क) गाउॉऩालरकाको आलथयक ववकास सलभलतको सॊमोजक   सॊमोजक 

ख) फजाय ऺेत्र यहेको सम्फक्तन्धत वडाका वडा अध्मऺ  सदस्म 
ग) गाउॉऩालरकारे तोकेको १ जना भवहरा सवहत २ जना   सदस्म 
घ) उद्योग वाक्तणज्म सॊघको अध्मऺ वा प्रलतलनलध  सदस्म 
ङ) फजाय व्मवस्थाऩन सलभलत गठन बएको अवस्थाभा अध्मऺ वा प्रलतलनलध सदस्म 
च) याजस्व र्शाखा हेने र्शाखा प्रभखु  सदस्म 

       
2. मो कामयववलध रागू बए ऩश्मात गठन हनुे बाडा दय लनधाययण सलभलतरे गाउॉऩालरकारे 

बाडाभा रगाएका वा रगाउन खोक्तजएका सम्ऩूणय घय, बवन, जग्गा, कोठा वा टहयाको 
नमाॉ बाडा लनधाययण गयी कामयऩालरकाभा ऩेर्श गनुयऩनेछ। उि बाडादय कामयऩालरकाफाट 
स्वीकृत बए ऩश्चात राग ुहनुेछ। 

 

तय मो कामयववलध रागू हनु ऩूवय गाउॉ कामयऩालरकारे सोझै छरपर गयी घय, बवन, 
जग्गा, कोठा टहयाको बाडादय तोकी लसपारयस  गयेको आधायभा गाउॉ सबारे तोकेको 
दययेटभा घय, बवन, जग्गा, कोठा वा टहयाको बाडादयभा मसै कामयववलध फभोक्तजभ सूचना 
प्रकार्शन गनय फाधा ऩनेछैन। 



3. सलभलतरे आफ्नो कामय सञ्चारनको रालग आवश्मक ऩने लनदेक्तर्शका आपै लनधाययण गनय 
सक्नेछ। 

 

9. धयौटी 
क) दोश्रो ऩऺरे कफोर गयेको भालसक बाडादय भध्मे सम्झौताको सभमभा न्मनुतभ ् ३ 

भवहनाको बाडा यकभ गाउॉऩालरकाको धयौटी खाताभा जम्भा गनुय ऩनेछ। 

ख) उि यकभ बाडाभा यहेको अवलध सम्भ धयौटी खाताभा यहनेछ । 

ग) सम्झौता खायेज बए ऩश्चात धयौटी  यकभ वपताय गरयनेछ। 

घ) दोश्रो ऩऺफाट कुनै प्रकायको असरु उऩय गनुय ऩयेभा धयौटी यकभफाट गरयनेछ य सो 
यकभ नऩगु बएको खण्डभा दोश्रो ऩऺको जाम जेथाफाट असरु उऩय गरयनेछ। 

 

10. सम्झौता यद्ध/अन्त्म हनु ेअवस्था 
क) सम्झौता यद्ध हनुे अवस्था:- 

  १) ऩवहरो ऩऺरे आवश्मक ठानेभा बाडाभा ददएको कुनैऩलन घय, बवन, जग्गा, कोठा वा 
टहयाको ३ भवहनाको म्माद ददई सम्झौता तोड्न वा यद्ध गनय सवकनेछ। 

२)  दोश्रो ऩऺरे बाडाभा लरएको घय, बवन, जग्गा, कोठा वा टहयाको छोड्न चाहेभा  ३ 
भवहना अगावै लरक्तखत जानकायी कामायरमराई ददन ुऩनेछ। 

३) देहामको अवस्थाभा दईु ऩऺ लफच बएको सम्झौता अन्त्म हनुेछ य दोस्रो ऩऺरे प्रमोग गयेको  
घय, जग्गा, कोठा वा टहया गाउॉऩालरकारे लनमभनानसुाय अन्मराई बाडाभा रगाउन सक्नेछ। 

ख) सम्झौता अन्त्म हनुे अवस्था् 

१) दोस्रो ऩऺरे बाडाभा लरएको घय, बवन, जग्गा, कोठा वा टहया आपुरे प्रमोग नगयी 
एकाघयका सदस्म फाहेक अन्मराई ददएको ऩाईएभा। 

२) सम्झौताभा बएका वोषम ववऩरयत कामय गयेभा। 

३) तोवकएको सभमभा बाडा वाऩतको यकभ जम्भा नगयेभा। 

४) जनु प्रमोजनको रालग बआडा, लरएको हो सोही प्रमोजनको रालग भात्र उऩमोग नगयेभा। 

11. प्रचलरत काननु फलभक्तजभ हनु:े 
मस कामयववलधभा रेक्तखएको ववषमभा मसै कामयववलध फभोक्तजभ हनुे य अन्म ववषमभा प्रचलरत काननु 
फभोक्तजभ हनुेछ। 

 

12.  फचाऊ् 
मस कामयववलधको उद्दशे्म तथा ववषमऺेत्रभा प्रचलरत नेऩार काननु फलभक्तजभ मस अलध बएका 
कामयहरु मसै कामयववलध फलभक्तजभबएको भालनन्छ। 



अनसुचुी-१ 

घयऩझोङ गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम य बाडाभा फस्न ेफीच बएको दईु ऩक्तऺम 

सम्झौता-ऩत्र 

घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको कामायरम, भसु्ताङ (मस ऩलछ प्रथभ ऩऺ बलनएको) य 
..................क्तजल्रा.............................गा.ऩा./न.ऩा वडा नॊ........,फस्ने वषय..........का    
श्री..................................(मस ऩलछ दोस्रो ऩऺ बलनएको) फीच मस गाउॉऩालरकाफाट बाडा उठाउन 
वावषयक रु...............................।(अऺेरुऩी.............................................) भा बाडाभा लरन/ ददन 
स्वीकृत बएको हदुा तऩलधर फभोक्तजभका र्शतयहरुको अलधनभा यहन े गरय दवैु ऩऺरे स्वीकाय गयओ मो 
सम्झौता ऩत्रभा हस्ताऺय गयी एक/एक प्रलत लरमौं/ददमौं। 

र्शतयहरु :- 
1. मो सम्झौता लभलत २०.... सार...........गते देक्तख राग ुबई २०..........सम्भ कामभ यहने छ। 

2. ऩवहरो ऩऺको स्वालभत्वभा यहेको घय/बवन/जग्गा/कोठा/टहयाको लफजरुी, ऩानी तथा आवश्मकता 
अनसुाय टेलरपोन ईन्टयनेट दोस्रो ऩऺको अनयुोधभा ऩवहरो ऩऺरे जडान गरयददनेछ। 

3. प्रथभ ऩऺरे चाहेभा लतन भवहनाको सचुना ददई घय खारी गयाउन सक्ने छ । दोस्रो ऩऺरे छाड्न 
चाहेभा लतन भवहना अगावै प्रथभ ऩऺराई लरक्तखत जानकायी ददन ुऩने छ। 

4. ऩवहरो ऩऺरे स्वालभत्वभा यहेका घय/बवन/जग्गा/कोठा/टहया य सोसॉगै यहेको र्शौचारम सवहत भालसक 
बाडा रु.................................../- (अऺरुऩी.............................................) हनुे छ। 

5. ऩवहरो ऩऺको स्वालभत्वभा यहेका ऩऺरे वावषयक बाडा यकभको ६ भवहनाको यकभ 
रु........................./-(अऺरुऩी रु. ........................................) धयौटी वाऩत दाक्तखरा बएऩलछ 
भात्र सम्झौता हनुेछ। सम्झौता बए ऩश्चात दोस्रो ऩऺरे ६ भवहनाको बाडा यकभ 
रु..............................................(अऺेरुऩी रु..........................................) अलिभ रुऩभा 
कामायरमरे तोकेको फैंक खाताभा जम्भा गनुयऩनेछ। 

6. ऩवहरो ऩऺको स्वालभत्वभा यहेको घय/बवन/जग्गा/कोठा/टहया बाडाभा लरई प्रमोग गदाय सो 
घय/बवन/जग्गा/कोठा/टहयाको सॊयऺण, सयसपाई, साना लतना भभयत तथा सयुऺाको क्तजम्भा दोस्रो 
ऩऺको हनुे छ।(रु. २०००।- देक्तख रु. ३०,०००।- उल्रेख गनुय ऩने)। 

7. दोस्रो ऩऺ बाडाभा फसेको घय/बवन/जग्गा/कोठा/टहयाभा भभयत सॊबाय गनुयऩने अवस्थाभा प्राववलधकफाट 
र.ई. गयाई कामायरमफाट कामयदेर्श लरई भात्र गने गयाउने।लफना प्राववलध र.ई. बएको भभयत सॊबाय 
रगामत अन्म कामयको बिुानी कामायरमफाट ददईन ेछैन। 



8. दोस्रो ऩऺको कायण बाडाभा फसेको घय/बवन/जग्गा/कोठा/टहयाभा सानो अथवा ठुरा ऺलत ऩगेुको 
अवस्था दोस्रो ऩऺवाट ऺलतऩलुतय बयाईने वा आसरु उऩय गरयनेछ। 

9. दोस्रो ऩऺरे कफोर गयेको बाडा यकभ सभमभा नफझुाएभा लनमभानसुाय फझुाउन ुऩने कुर बाडा यकभको 
१०% हजयना राग्नेछ। 

10. ऩवहरो ऩऺरे स्वालभत्वभा यहेको घय/बवन/जग्गा/कोठा/टहयाको सम्झौता २०........... 
...................भसान्त सम्भको रालग हनुे छ य त्मस ऩलछ दवैु ऩऺको भॊजयुी बएभा भालसक बाडादयभा 
१०% यकभ थऩ गयी नमाॉ बाडादय कामभ गने य थऩ २ वषयको रागी सम्झौता नववकयण गनय  
सवकनछे। 

11. मस सम्झौताभा उल्रेख बएकाय र्शतयहरुको हकभा सम्झौता फलभक्तजभ हनुेछ, स्भझौताभा उल्रेख  
बएका फाहेकका लफडमहरुभा कयाय ऐन तथा प्रचलरत काननु फभोक्तजभ हनुेछ। 

दोस्रो ऩऺको तपय फाट्-                                  ऩवहरो ऩऺ (कामायरमको) तपय फाट 

नाभ्-                                               नाभ्-                                               

दस्तखत्-                                            दस्तखत्-                                            

स्थामी ठेगाना्-                                        ऩद:- 

साऺी्-                                              कामायरम:-घयऩझोङ गाउॉऩालरका, गाउॉकामयऩालरकाको 
कामायरम जोभसोभ, भसु्ताङ।                                              

 

ईलत सम्वत ्२०........सार......भवहना.......गते योज........र्शबुभ।् 

 

 

                                                        
 
 


