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घयऩझोङ याजऩत्र 
घयऩझोङ गाउॉऩामरकाद्वाया प्रकाशित 

खण्ड M १) जोभसोभ, पाल्गनु २३ गते, २०७७ सार  (सॊख्मा : 08) 

बाग – २ 

घयऩझोङ गाउॉऩामरका 
गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम, भसु्ताङको 

सूचना 
घयऩझोङ गाउॉऩामरकाभा कयायभा प्राविमधक कभयचायी व्मिस्थाऩन गने सम्फन्धी कामयविमध, २०७5 (दोस्रो सॊिोधन) 

 

घयऩझोङ गाउॉऩामरकारे उऩरब्ध गयाउने सेिा प्रिाह य विकास मनभायणको कामयराई व्मिशस्थत य प्रबािकायी 
फनाउन मस गाउॉऩामरका/नगयऩामरकाको रामग नेऩार सयकायरे स्िीकृत गयेको कभयचायी दयिशन्दको अमधनभा 
यवह प्राविमधक कभयचायीको रयक्त ऩदभा कयाय सम्झौताका आधायभा सेिा कयायभा मरने कामयराई व्मिशस्थत गनयका 
रामग घयऩझोङ गाॉउ कामयऩामरकारे मभमत २०७5/11 /13 भा मो कामयविमध स्िीकृत गयी जायी गयेकोछ ।  
 
१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 

क. मस कामयविमधको नाभ "घयऩझोङ गाउॉऩामरकाभा कयायभा प्राविमधक कभयचायी व्मिस्थाऩन सम्फन्धी 
कामयविमध, २०७५" यहेको छ ।  

ख. मो कामयविमध कामयऩामरकारे मनणयम गयेको मभमतफाट प्रायम्ब हनुेछ ।  
२. ऩरयबाषा्  विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयविमधभा- 

क.  "अध्मऺ िा प्रभखु" बन्नारे क्रभि् गाउॉऩामरकाको अध्मऺ िा नगयऩामरकाको प्रभखु सम्झन ुऩदयछ। 
ख.  "ऐन" बन्नारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७5” सम्झन ुऩदयछ ।  
ग.  "कामयविमध" बन्नारे “घयऩझोङ गाउॉऩामरकाभा कयायभा प्राविमधक कभयचायी व्मिस्थाऩन सम्फन्धी 

कामयविमध, २०७5” सम्झन ुऩदयछ ।  
घ.  "कामायरम" बन्नारे गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम सम्झन ुऩदयछ । 
ङ. "प्राविमधक कभयचायी" बन्नारे दपा ३(२) फभोशजभ प्राविमधक सेिा उऩरब्ध गयाउन ेगयी व्मिस्था 

बएका कभयचायी सम्झन ुऩदयछ । 
च. "समभमत" बन्नारे दपा ५ फभोशजभ गठित अन्तिाताय तथा सूशचकयण समभमत सम्झन ुऩदयछ । 

३. कामयविमध रागू हनु ेऺेत्र य सेिा् (१) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ को उऩदपा 
(७) तथा स्थानीम तहभा सेिा प्रिाह सम्फन्धी व्मिस्थाको दपा १५(४) फभोशजभ प्राविमधक कभयचायी 
कयायभा याख्न ेप्रमोजनको रामग मो कामयविमध स्िीकृत गयी रागू गरयएको छ ।  
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(२) कामायरमरे देहामको सेिासॉग सम्फशन्धत प्राविमधक कभयचायी मस कामयविमध फभोशजभ अिमध तोकी 
कयायभा याख्न सक्नेछ्  

(क) इशन्जमनमरयङ्ग सेिासॉग सम्फशन्धत 
(ख) कृवष सेिासॉग सम्फशन्धत 
(ग) ऩि ुसेिासॉग सम्फशन्धत 
(घ) िन सेिासॉग सम्फशन्धत 
(ङ) स्िास््म सेिासॉग सम्फशन्धत 
(छ) अन्म कुनै प्राविमधक सेिासॉग सम्फशन्धत । 

४. छनौट सम्फन्धी व्मिस्था् दपा ३ फभोशजभका प्राविमधक कभयचायी कामायरमरे कयायभा याख्न े प्रमोजनको 
रामग सूशचकयण तथा छनौट सम्फन्धी व्मिस्था देहाम फभोशजभ हनुेछ्  

(१) प्राविमधक कभयचायीको अनसूुशच - १ फभोशजभ स्िीकृत कामय विियण फभोशजभ ऩद िा सेिा ऺेत्र तथा 
सम्फशन्धत सेिा सभूहको मोग्मता, ऩारयश्रमभक, सेिा ितय सभेत तोकी सम्फशन्धत कामायरमको सूचनाऩाटी, 
िेबसाईट तथा अन्म कुनै साियजमनक स्थरभा अनसूुची - २ फभोशजभको ढाॉचाभा कम्तीभा १५ (ऩन्र) 
ठदनको सूचना प्रकािन गनुयऩनेछ । 
(२) आिेदन पायाभको नभूना अनसूुची - ३ फभोशजभ हनुेछ । आिेदन दस्तयु गाउॉऩामरकाफाट मनधाययण 
बए फभोशजभ हनुछे ।  
(३) उऩदपा (२) फभोशजभ ऩनय आएका आिेदनहरु देहामको आधायभा दपा ५ को समभमतरे भूल्माङ्कन गयी 
सशुचकृत गनुयऩनेछ :  

क.* िैशऺक मोग्मता िाऩत - १० (दि) अॊक, (विशिष्ट शे्रणी िाऩत ८, प्रथभ शे्रणी िाऩत ६, वितीम 
शे्रणी िाऩत ४, ततृीम शे्रणी िाऩत २ य सम्फशन्धत ऩदको उऩल्रो मोग्मता बएभा सो िाऩत २ 
अॊक थऩ । 

ख.* सम्फशन्धत ऩदको कामय अनबुि बएभा – प्रत्मेक िषयको २ अॊकका दयरे फवढभा १० अॊक 
ग.* स्थानीम उम्भेदिायको रामग १० अॊक – घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको स्थामी फामसन्दा बएभा १० 

अॊक य भसु्ताङ शजल्राको स्थामी फामसन्दा बएभा ५ (ऩाॉच) अॊक  

घ.# मरशखत ऩरयऺा: ५० अॊक  
ङ.* अन्तिाताय: २० अॊक । 
च.# उम्भेदिायको उभेय हद सम्फन्धी व्मिस्था रोकसेिा आमोगको मनमभ फभोशजभ हनुेछ। 
छ.# उम्भेदिाय मसपारयस गदाय भामथ उशल्रशखत सफै अॊकभानहरुको कुर मोगको आधायभा सफै बन्दा 

फढी अॊक प्राप्त गने उम्भेदिायहरुराई मोग्मताक्रभ मनधाययण गये क्रभैसॉग मसपारयस गरयनेछ ।  

ज.# खास ऩदहरुभा आिश्मकता  अनसुाय प्रमोगात्भक ऩयीऺा सभेत मरन सवकनेछ। मस सम्फन्धी 
कामय प्रकृमा अन्तिायताय  तथा सूशचकयण समभमतरे मनधाययण गये फभोशजभ हनुेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोशजभ आिेदन भाग गदाय प्राविमधक कामय (इशन्जमनमरयङ्ग, स्िास््म तथा ऩि ुशचवकत्सा 
रगामतका अन्म ऺेत्र) का रामग आिश्मक ऩने व्मिसावमक प्रभाणऩत्र (राईसेन्स) प्राप्त गयेका व्मशक्तरे 
भात्र आिेदन ठदन सक्नछेन ्। 

५. अन्तिायताय य सूशचकयण समभमत् भाग ऩद सॊख्माका आधायभा कामयविमधको दपा (४) को उऩदपा (३) 
फभोशजभ उच्चतभ अॊक प्राप्त गयेका उम्भेदिायराई ** छनौट गनयका रामग उम्भेदिायहरुको सूशचकयण  

* कामयऩामरकाको फैिकफाट सॊिोधन गरयएको (२०७७।४।६) 
# कामयऩामरकाको फैिकफाट थऩ गरयएको (२०७७।४।६) 
** कामयऩामरकाको फैिकफाट सॊिोधन गरयएको (२०७७।११।२३) 
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गने, मरशखत ऩरयऺा सञ्चारन गने य अन्तिायताय सञ्चारन गयी उम्भेदिाय मसपारयस गनय देहामको एक समभमत 
यहनेछ । 

)          सूशचकयण, मरशखत ऩरयऺा तथा अन्तिायताय सञ्चारन समभमत  
(क) प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत     -  सॊमोजक 
(ख) अध्मऺ िा प्रभखुरे तोकेको विषम विऻको रुऩभा  

सयकायी सेिाको अमधकृत स्तयको कभयचायी   -  सदस्म 
(ग) गाउॉऩामरकाको विषमगत िाखा प्रभखु            - सदस्म 

६. सूशचकयणको विियण प्रकािन गने : (१) दपा ४ फभोशजभ सफैबन्दा फढी अॊक प्राप्त गने उम्भेदिायहरु 
दपा ५ फभोशजभको समभमतको मसपारयसको आधायभा कामायरमरे उम्भेदिायहरुको योर नम्फय, नाभ थय, 
िेगाना, काभ गनय तोवकएको िाखा आठद सभेत उल्रेख गयी मोग्मताक्रभ अनसुाय सूशचकयणको विियण 
प्रकािन गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सूशचकयण प्रकािन गदाय ऩद सॊख्मा बन्दा दोव्फय सॊख्माभा िैकशल्ऩक 
उम्भेदिायको सूची सभेत प्रकािन गनुयऩनेछ य मसपारयि बएका उम्भेदिायहरुको सूची सूचना ऩाटीभा सभेत 
टाॉस गनुयऩनेछ ।  

तय आिेदन नै कभ ऩयेको अिस्थाभा कभ उम्भेदिाय सशुचकयण गनय सवकनेछ ।  
(३) उऩदपा (१) फभोशजभका मोग्मताक्रभभा यहेका उम्भेदिायराई मछटो सञ्चाय भाध्मभफाट जानकायी 
गयाई सोको अमबरेख सभेत याख्नऩुनेछ ।  

७. कयाय गने् (१) कामायरमरे सूशचकृत गयेका भखु्म उम्भेदिायराई ७ (सात) ठदनको म्माद ठदई कयाय गनय 
सूचना ठदनऩुनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोशजभको अिधी मबत्र कयाय सम्झौता गनय आउने सूशचकृत उम्भेदिायसॉग कामायरमरे 
अनसूुची - १ फभोशजभको कामय-विियण सवहत अनसूुची - 4 फभोशजभको ढाॉचाभा कयाय गनुयऩनेछ । उक्त 
अिमध मबत्र सम्ऩकय  याख्न नआएभा क्रभि् िैकशल्ऩक उम्भेदिायराई सूचना ठदई कयाय गनय सवकनेछ । 
(३) उऩदपा (२) फभोशजभ कयाय गये ऩश्चात अनसूुची - ५ फभोशजको ऩत्र कामायरमरे प्राविमधक 
कभयचायीराई ठदनऩुनेछ ।  
(४) उऩदपा (२) फभोशजभ कामायरमरे कामयविियण ठदॉदा विषमगत िाखा सभेत तोकी काभभा रगाउन ु
ऩनेछ ।  
(५) मस कामयविमध फभोशजभ कयाय गदाय साभान्मत आमथयक िषयको श्रािण १ (एक) देशख अको िषयको 
असायसम्भका रामग भात्र कयाय गनुय ऩनेछ । तय उक्त ऩदरे गनुयऩने काभ सभाप्त बएभा िा ऩमायप्त नबएभा 
िा कामयप्रायम्ब नै नबएको अिस्थाभा स्थानीम तहरे काभको फोझ य अिधी हेयी कयायको अिधी घटाउन 
सक्नेछ ।  
(६) उऩदपा (५) फभोशजभ एक आमथयक िषयको मनशम्त सेिा कयायभा मरएको व्मशक्तराई ऩनु् अको िषयको 
रामग सेिा कयायभा मरन ुऩयेभा ऩनु् ऩरयऺण, छनौट य िरुू कयाय सयह भामन सम्झौता गरयनेछ ।  
(७) प्राविमधक कभयचायीरे स्िेच्छारे कयाय मनयन्तयता गनय नचाहेभा कम्तीभा १ (एक) भवहना अगाडी 
कामायरमभा मरशखत रुऩभा जानकायी गयाउन ु ऩनेछ । मसयी जानकायी नगयाई कयाय अन्त गयी काभ 
छोडेभा त्मस्तो व्मशक्तराई ऩनु् कयायभा काभ गने अिसय ठदईन ेछैन । 

      ## कामयऩामरकाको फैिकफाट हटाईएको   (२०७७।४।६) 
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(८) मस दपा विऩरयतको अिमध उल्रेख गयी िा कयायभा उल्रेख बए बन्दा फढी यकभ बकु्तानी ठदएभा 
त्मसयी अिमध उल्रेख गने िा यकभ बकु्तानी गने कभयचायीको तरि बत्ताफाट कट्टा गयी असूर उऩय 
गरयनेछ य विबागीम कायिाही सभेत गरयनछे ।  

८. कामय ितय, ऩारयश्रमभक य अिमध :  (१) मस कामयविमध फभोशजभ सेिा कयाय सम्झौता गरयएका प्राविमधक 
कभयचायीको भामसक ऩारयश्रमभक सम्फशन्धत तह िा ऩदको िरुु तरफ स्केरभा नफढ्न ेगयी कयाय सम्झौताभा 
उल्रेख बए फभोशजभ हनुछे । स्थानीम बत्ता ऩाउने स्थानभा नेऩार सयकायको दययेट फभोशजभ कयायभा 
उल्रेख बए अनसुाय स्थानीम बत्ता उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ ।  
(२) कामायरमरे कामय-विियणभा उल्रेख बए फभोशजभ प्रगमतको स्थरगत िा िस्तगुत प्रमतिेदनका आधायभा 
कामय सम्ऩादन अनसुाय कयायभा उल्रेख गयी भ्रभण बत्ता िा वपल्ड बत्ता उऩरब्ध गयाउन सक्नछे ।  

  तय कयाय सम्झौताभा उल्रेख नगरयएको भ्रभण बत्ता, वपल्ड बत्ता िा अन्म बत्ता उऩरब्ध गयाउन 
सवकने छैन ्। 
(३) कामायरमरे कयायका प्राविमधक कभयचायीको ऩारयश्रमभक बकु्तानी गदाय मनजरे भवहनाबयी गयेको काभको 
विियण (Time Sheet) सवहतको प्रमतिेदन तमाय गनय रगाई सम्फशन्धत विषमगत िाखाको मसपारयिको 
आधायभा भात्र बकु्तानी गनुय ऩनेछ । 
(४) मस कामयविमध फभोशजभ प्राविमधक कभयचायीरे कयायभा काभ गयेकै आधायभा ऩमछ कुनै ऩमन ऩदभा 
अस्थामी िा स्थामी मनमकु्ती हनुाका रामग कुनै ऩमन दाफी गनय ऩाउॉने छैन । 
(५) उऩदपा (१) फभोशजभ कयाय गदाय काभ िरुु गने मभमत य अन्त्म गने मभमत सभेत उल्रेख गनुयऩनेछ। 
तय त्मस्तो कयायको अिधी एक ऩटकभा १ (एक) िषय बन्दा फढी हनुे छैन । 

९. कयाय सभाप्ती् (१) मस कामयविमध फभोशजभ कयाय गरयएको ऩद िा दयफन्दीभा नेऩारको सॊविधान फभोशजभ 
कभयचायी सभामोजन बई खवटई आएभा त्मस्तो व्मशक्तको कयाय स्ित् अन्त्म हनुेछ । 
(२) कयाय सम्झौता गरयएको प्राविमधक कभयचायीको कामय सन्तोषजनक नबएको बमन कामययत विषमगत 
िाखा िा कामायरमरे मसपारयि गयेभा अध्मऺ िा प्रभखुरे आिश्मक छानविन गनय रगाई सपाइको भौका 
ठदई कामायरमरे जनुसकैु अिस्थाभा कयायफाट हटाउन सवकनेछ ।  

१०. विविध् मस कामयविमध कामायन्िमन क्रभभा थऩ व्मिस्था गनुय ऩयेभा मस कामयविमध तथा प्रचमरत कानूनसॉग 
नफाशझने गयी गाउॉऩामरकारे आिश्मक मनणयम गनय सक्नछे ।  
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अनसूुची - १ 
(फुॉदा ४.१ सॉग सम्फशन्धत कामय विियणको ढाॉचा) 

घयऩझोङ गाउॉऩामरका 
गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम 

जोभसोभ, भसु्ताङ 

गण्डकी प्रदेि, नेऩार 
 
कामय विियण 
प्राविमधक कभयचायीको ऩद नाभ्                    काभ गनुयऩने स्थान् घयऩझोङ गाउॉऩामरका िा अन्तगयत 
 
प्राविमधक कभयचायीको नाभ्      
सऩुरयिेऺक् प्रमतिेदन ऩेि गनुयऩने अमधकायी्  
कामय विियण् 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनसूुची - २ 
(फुॉदा ४.१ सॉग सम्फशन्धत आिेदनको ढाॉचा) 

घयऩझोङ गाउॉऩामरका 
गाउॉ कामयऩामरकको कामायरम 

जोभसोभ, भसु्ताङ 
गण्डकी प्रदेि, नेऩार 

 
कयायभा सेिा मरन ेसम्फन्धी सूचना 

(सचुना प्रकाशित मभमत : २०७  /  /  ) 

 
घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको रामग .............................. (विषमगत िाखा) भा यहने गयी 
.............................................................(ऩद) को रुऩभा देहामको सॊख्मा य मोग्मता बएको प्राविमधक 
कभयचायी कयायभा याख्न ुऩने बएकारे मोग्मता ऩगेुका नेऩारी नागरयकहरुरे मो सूचना प्रकाशित बएको मभमतरे १५ 
(ऩन्र) ठदन मबत्र ठदनको २:०० फजेसम्भ याजस्ि मतयेको यमसद सवहत दयखास्त ठदन हनु सम्िशन्धत सिैको रामग 
मो सूचना प्रकािन गरयएको छ । मसको पायाभ, दयखास्त दस्तयु, ऩारयश्रमभक, सेिाका ितयहरु सवहतको विियण 
कामायरमफाट िा िेिसाइट www. gharapjhongmun.gov.np फाट उऩरब्ध हनुेछ ।   

क्र.सॊ. ऩद नाभ तह आिश्मक ऩद सॊख्मा कैवपमत 
     
     

२. िैशऺक मोग्मता य अनबुि : 
१. नेऩारी नागरयक । 
२. गाउॉऩामरकाको स्िीकृत दयफन्दी अनसुाय ऩद ऩूती गनुय ऩने ऩदहरूको रामग रोक सेिा आमोगरे तोके फभोशजभको 

आिश्मक िैशऺक मोग्मता य अनबुि बएको ।  
६. अन्म प्रचमरत काननुद्वाया अमोग्म नबएको । 
३. दयखास्तभा सॊरग्न गनुयऩने् उम्भेदिायको व्मशक्तगत विियण, िैशऺक मोग्मताको प्रभाशणत प्रमतमरवऩ, नेऩारी 

नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रभाशणत प्रमतमरवऩ, अनबुिको प्रभाशणत प्रमतमरवऩ तथा प्रचमरत नेऩार कानून 
फभोशजभ विमबन्न काउशन्सर िा ऩरयषद् िा अन्मभा दताय बएको प्रभाशणत प्रमतमरवऩ सॊरग्न हनुऩुनेछ । ऩेि 
गरयने सफै प्रमतमरवऩको ऩछाडी उम्भेदिाय स्िमॊरे हस्ताऺय गयी प्रभाशणत गने ।  
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अनसूुची - ३ 
(फुॉदा ४.२ सॉग सम्फशन्धत दयखास्त पायाभको ढाॉचा) 

घयऩझोङ गाउॉऩामरका 
गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम 

जोभसोभ, भसु्ताङ 
 

गण्डकी प्रदेि, नेऩार 
कयायको रामग दयखास्त पायाभ 

(क) व्मशक्तगत विियण 
 नाभ थय  (देिनागयीभा)  

(अॊग्रजेी िूरो अऺयभा)  
 

मरङ्ग:  

नागरयकता नॊ:  जायी गने शजल्रा :  मभमत :  
स्थामी िेगाना क) शजल्रा  ख)  ग) िडा नॊ ५ 
 घ) टोर : ङ) भागय/घय नॊ. : च) पो नॊ.  
ऩत्राचाय गने िेगाना :  ईभेर  
फाफकुो नाभ, थय :  जन्भ मभमत :          वि.स.              ई.स. 
फाजेको नाभ, थय :  हारको उभेय :           िषय            भवहना 

(ख) िैशऺक मोग्मता/तामरभ (दयखास्त पायाभ बयेको ऩदको रामग चावहने आिश्मक न्मूनतभ िैशऺक मोग्मता/तामरभ भात्र उल्रेख गने) 
आिश्मक न्मूनतभ मोग्मता विश्वविद्यारम/फोडय/तामरभ ठदन ेसॊस्था िैशऺक उऩामध/तामरभ  सॊकाम शे्रणी/प्रमतित भूर विषम 
      

     
     

      
(ग) अनबुि सम्फन्धी विियण  

कामायरम ऩद सेिा/सभूह/उऩसभूह शे्रणी/तह स्थामी/अस्थामी/कयाय 
अिमध 

देशख सम्भ 
       

       
भैरे मस दयखास्तभा खरुाएका सम्ऩूणय विियणहरु सत्म छन ्। दयखास्त फझुाएको ऩदको सूचनाको रामग अमोग्म िहरयन ेगयी कुनै सजाम ऩाएको छैन । 
कुनै कुया ढाॉटे िा रकुाएको िहरयएभा प्रचमरत कानून फभोशजभ सहनछुे/फझुाउनेछु । उम्भेदिायरे ऩारना गने बनी प्रचमरत कानून तथा मस दयखास्त 
पायाभका ऩषृ्ठहरुभा उल्रेशखत सफै ितय तथा मनमभहरु ऩारना गनय भन्जयु गदयछु । साथै कयायभा उल्रेशखत ितयहरु ऩूणय रुऩभा ऩारना गनेछु य कयायको 
सभमबन्दा अगािै कयायको अन्त्म गदाय कशम्तभा ३ भवहनाको ऩूिय सूचना ठदई कामायरमभा मनिदेन ठदनेछु । 

उम्भेदिायको ल्माप्चे सहीछाऩ उम्भेदिायको दस्तखत 
दामाॉ फामाॉ 
 

 
 

मभमत:  

कामायरमरे बने् 
यमसद/बौचय नॊ. : योर नॊ. : 
दयखास्त अस्िीकृत बए सो को कायण : 
दयखास्त रुज ुगनेको नाभ य दस्तखत् 
मभमत : 

दयखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको 
दस्तखत 
मभमत : 

 

द्रष्टव्म : दयखास्त साथ सूचनाभा उल्रेशखत रगामत मनम्नमरशखत कागजातहरु अमनिामय रुऩभा उम्भेदिाय आपैरे प्रभाशणत गयी ऩेि गनुय ऩनेछ ।(१)  
नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ, (२) सभकऺता य सम्फि आिश्मक ऩनेभा सो को प्रमतमरवऩ, (३) न्मूनतभ िैशऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र य  
चारयमत्रक प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ, प्राविमधक कामय (इशन्जमनमरयङ्ग, स्िास््म तथा ऩि ुशचवकत्सा रगामतका अन्म ऺेत्र) का रामग आिश्मक ऩने व्मिसावमक 
प्रभाणऩत्र (राईसेन्स)को प्रमतमरवऩ, तामरभ य अनबुि आिश्मक ऩनेभा सो सभेतको प्रमतमरवऩ, आठद । 

हारसारै शखचेको ऩासऩोटय 
साईजको ऩयैु भखुाकृमत 

देशखने पोटो महाॉ टास्ने य 
पोटो य पायाभभा ऩने 

गयी उम्भेदिायरे दस्तखत 
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अनसूुची - ४ 
(फुॉदा ७.१ सॉग सम्फशन्धत कयाय सम्झौताको ढाॉचा) 

घयऩझोङ गाउॉऩामरका 
गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम 

जोभसोभ, भसु्ताङ 
गण्डकी प्रदेि, नेऩार 

कयाय सम्झौता 
घयऩझोङ गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम, (मसऩमछ ऩवहरो ऩऺ बमनएको) य .भसु्ताङ शजल्रा, घयऩझोङ गाउॉऩामरका, िडा नॊ. 
३  फस्न ेश्री .................. (मसऩमछ दोश्रो ऩऺ बमनएको) का फीच  घयऩझोङ गाउॉऩामरको  ..................को काभकाज 
गनय गयाउन मभमत .................. को मनणयम अनसुाय देहामका कामय/ितयको अमधनभा यवह दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई सेिा 
उऩरब्ध गयाउन भन्जयु बएकारे मो कयायको सॊझौता गयी एक/एक प्रमत आऩसभा फशुझ मरमौं ठदमौं : 
१. काभकाज सम्फन्धभा : दोस्रो ऩऺरे आपुराई तोवकएको सॊरग्न कामय विियण अनसुायको कामय ऩवहरो ऩऺरे तोकेको 

सभम य स्थानभा उऩशस्थत बई गनुय ऩनेछ य आिश्मकतानसुाय थऩ काभ गनुय ऩनेछ । 
२.   काभ गनुय ऩने स्थान :  
३. कयायभा काभ गये फाऩत ऩाॉउन ेऩारयश्रमभक : नेऩार सयकायको प्रचमरत मनमभ फभोशजभ  
४. आचयणको ऩारना् दोश्रो ऩऺरे..................गाउॉऩामरकाको प्रचमरत कानूनभा ब्मिस्था बएका आचयण तथा 

अनिुासन सम्फन्धी व्मिस्थाहरु ऩारना गनुय ऩनेछ ।  
५. विदा् दोस्रो ऩऺराई साफयजमनक मफदा फाहेक अन्म कुनै ऩमन वकमसभको मफदा उऩरब्ध हनुे छैन । साथै कामायरमको 

रामग आिश्मक ऩयेको खण्डभा मफदाको ठदनभा ऩमन सेिा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । मसयी साियजमनक मफदाको ठदनभा 
कामायरमभा काभ रगाए फाऩत भामसक कयाय यकभको दाभासाहीरे यकभ दोश्रो ऩऺराई ठदईनेछ ।  

६. कामायरम सम्ऩशत्तको सयुऺा् दोस्रो ऩऺरे कामायरमको चर अचर सम्ऩशत्तको नोक्सानी िा वहनामभना गयेभा सो को 
ऺमतऩूमतय िा हानी नोक्सानीको मफगो दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई ठदन ुऩनेछ । 

७. गोप्मता् दोस्रो ऩऺरे कामायरमको कागजऩत्र, शजन्सी साभान एिॊ गोप्म कुया िा कागजात कुनै अनमधकृत व्मशक्त िा 
देिराई उऩरब्ध गयाएको प्रभाशणत बएभा दोस्रो ऩऺराई कयायफाट हटाई सोफाट बएको हानी नोक्सानीको शततऩूमतय 
दोश्रो ऩऺफाट बयाईनेछ य कारो सूचीभा सभेत याशखनेछ ।   

८. कयाय अिमध् मो कयाय ..................देशख राग ुबई ..................  असाय भसान्त सम्भको रामग हनुेछ ।  
९. कामयसम्ऩादन भूल्माॊकन् ऩवहरो ऩऺरे दोस्रो ऩऺको कामय सम्ऩादन भूल्माॊकन गने य सो भूल्माॊकन गदाय सारिसारी 

मनयन्तयता ठदन उऩमकु्त देशखएभा कामयविमधको दपा ९ फभोशजभ कयाय मनशश्चत अिमधको रामग थऩ हनु सक्नेछ । 
१०. ऩारयश्रमभक कट्टी य कयाय सेिाको ितयको अन्त्म् दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई रगाताय ७ (सात) ठदन बन्दा फढी उक्त 

सेिा उऩरब्ध नगयाएभा, सन्तोषजनक सेिा ठदन नसकेभा अनऩुशस्थत यहेको अिमधको ऩारयश्रमभक दाभासावहरे कट्टा 
गरयनेछ य सो बन्दा फढी सेिा नगयेभा स्ित् मो सॊझौता ऩवहरो ऩऺरे यि गयी अको ब्मिस्था गनय िाधा ऩने छैन । 
दोश्रो ऩऺरे िारययीक रुऩभा अस्िस्थ बई िा अन्म कुनै कायणरे सेिा ठदन असभथय बएभा िा काभ सन्तोषजनक 
नबएभा िा आचयण सम्फन्धी कुयाहरु फयाफय उल्रघॊन गयेभा दोश्रो ऩऺसॊगको सॊझौता यि गनय सक्नेछ य मनजको सट्टा 
अको व्मशक्त कयायभा याशख काभ रगाउन फाधा ऩने छैन ।  

११. दािी नऩगु्ने्  दोश्रो ऩऺरे मस कयाय फभोशजभ काभ गयेकै आधायभा ऩमछ कुनै ऩमन ऩदभा अस्थामी िा स्थामी मनमशुक्त 
हनुाका रामग दाफी गनय ऩाॉउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचमरत कानून रागू हनुे्  मस सॊझौताभा उल्रेख नबएको कुया प्रचमरत नेऩार कानून फभोशजभ हनुेछ ।  
गाउॉऩामरका तपय फाट :   दोस्रो ऩऺ (कयाय गने व्मशक्त):  
हस्ताऺय : हस्ताऺय :  
नाभ नाभ :  
ऩद : प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत  िेगाना :  
कामायरमको छाऩ्  
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अनसूुची - ५ 
(फुॉदा ७.२ सॉग सम्फशन्धत कयाय सूचना ऩत्रको ढाॉचा) 

घयऩझोङ गाउॉऩामरका 

गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम 
जोभसोभ, भसु्ताङ 

गण्डकी प्रदेि, नेऩार 
ऩ.सॊ. :  
च.नॊ.                मभमत्  
  

 
श्री ........................ 
..............................। 

 
विषम् कयाय सम्फन्धभा । 

 
तऩाईराई मभमत ..................को  मनणयमानसुाय सूशचकयण गरयए फभोशजभ .................. का रामग मसैसाथ 

सॊरग्न कयाय (सम्झौता) फभोशजभ मभमत ..................  देशख   .................. असाय भसान्त  सम्भ कयायभा 
याशखएको हुॉदा सॊरग्न कामयितय अनरुुऩ आपनो काभ इभान्दायीऩूियक य व्मिसावमक भूल्म भान्मता अनरुुऩ गनुयहनु 
जानकायी गयाइन्छ ।  
 साथै आफ्नो काभ कतयव्म ऩारना गदाय मस गाउॉऩामरकाको कभयचायीरे ऩारना गनुयऩने आचाय सॊवहता य 
आचयणको सभेत ऩरयऩारना हनु जानकायी गयाइन्छ ।  

 
 

.............................. 
प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत 

फोधाथय्  
श्री आमथयक प्रिासन िाखा: प्रभाशणत हाशजय / Timesheet सवहतको प्रमतिेदनका आधायभा सम्झौता   फभोशजभको 

यकभ भामसक रुऩभा उऩरब्ध गयाउन ुहनु । 

श्री प्रिासन िाखा: हाशजयीको व्मिस्था हनु । 
 
 
 
 
 

आऻारे, 
गौयी प्रसाद आचामय 

घयऩझोङ गाउॉ कामयऩामरकाको 
प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत 

मभमत : २०७७/११/२८ 
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घयऩझोङ गाउॉऩामरकाभा कयायभा प्राविमधक कभयचायी व्मिस्थाऩन गने सम्फन्धी कामयविमध, 
२०७५ 

 

गाउॉ कामयऩामरकाफाट स्िीकृत मभमत: २०७५ पाल्गनु १३ गते 

(ऩवहरो सॊिोधन सवहत, कामयऩामरकाको फैिक मभमत २०७७/०४/०६) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    घयऩझोङ गाउॉऩामरका 

   गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम 

     जोभसोभ, भसु्ताङ 
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जोभसोभ, भसु्ताङ 


