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घरपझोङ राजपत्र 
घरपझोङ गाउँपामिकाद्वारा प्रकाशिि 

 खण्ड M १_ जोिसोि, श्रावण 06 गिे, २०७७ साि (संख्या : 4) 

भाग – २ 

घरपझोङ गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय, िसु्िाङको 

सूचना 
घरपझोङ गाउँपामिकाको करारिा प्राववमिक कियचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्िी काययववमि, २०७5 (पवििो 
संिोिन) 

 

घरपझोङ गाउँपामिकािे उपिब्ि गराउने सेवा प्रवाि र ववकास मनिायणको काययिाई व्यवशस्थि र 
प्रभावकारी बनाउन यस गाउँपामिका/नगरपामिकाको िामग नेपाि सरकारिे स्वीकृि गरेको कियचारी 
दरवशन्दको अमिनिा रवि प्राववमिक कियचारीको ररक्त पदिा करार सम्झौिाका आिारिा सेवा करारिा मिन े
काययिाई व्यवशस्थि गनयका िामग घरपझोङ गाँउ काययपामिकािे मिमि २०७5/11 /13 िा यो काययववमि 
स्वीकृि गरी जारी गरेकोछ ।  
१. संशिप्त नाि र प्रारम्भः 

क. यस काययववमिको नाि "घरपझोङ गाउँपामिकािा करारिा प्राववमिक कियचारी व्यवस्थापन 
सम्बन्िी काययववमि, २०७५" रिेको छ ।  

ख. यो काययववमि काययपामिकािे मनणयय गरेको मिमिबाट प्रारम्भ िनुेछ ।  
२. पररभाषाः  ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययववमििा- 

क.  "अध्यि वा प्रिखु" भन्नािे क्रििः गाउँपामिकाको अध्यि वा नगरपामिकाको प्रिखु सम्झन ु
पदयछ । 

ख.  "ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७5” सम्झन ुपदयछ ।  
ग.  "काययववमि" भन्नािे “घरपझोङ गाउँपामिकािा करारिा प्राववमिक कियचारी व्यवस्थापन सम्बन्िी 

काययववमि, २०७5” सम्झन ुपदयछ ।  
घ.  "कायायिय" भन्नािे गाउँ काययपामिकाको कायायिय सम्झन ुपदयछ । 
ङ. "प्राववमिक कियचारी" भन्नािे दफा ३(२) बिोशजि प्राववमिक सेवा उपिब्ि गराउन े गरी 

व्यवस्था भएका कियचारी सम्झन ुपदयछ । 
च. "समिमि" भन्नािे दफा ५ बिोशजि गठिि अन्िवािाय िथा सूशचकरण समिमि सम्झन ुपदयछ । 
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३. काययववमि िागू िनु े िेत्र र सेवाः (१) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को 
उपदफा (७) िथा स्थानीय िििा सेवा प्रवाि सम्बन्िी व्यवस्थाको दफा १५(४) बिोशजि प्राववमिक 
कियचारी करारिा राख्न ेप्रयोजनको िामग यो काययववमि स्वीकृि गरी िागू गररएको छ ।  
(२) कायायियिे देिायको सेवासँग सम्बशन्िि प्राववमिक कियचारी यस काययववमि बिोशजि अवमि 
िोकी करारिा राख्न सक्नछेः  

(क) इशन्जमनयररङ्ग सेवासँग सम्बशन्िि 
(ख) कृवष सेवासँग सम्बशन्िि 
(ग) पि ुसेवासँग सम्बशन्िि 
(घ) वन सेवासँग सम्बशन्िि 
(ङ) स्वास््य सेवासँग सम्बशन्िि 
(छ) अन्य कुनै प्राववमिक सेवासँग सम्बशन्िि । 

४. छनौट सम्बन्िी व्यवस्थाः दफा ३ बिोशजिका प्राववमिक कियचारी कायायियिे करारिा राख्न े
प्रयोजनको िामग सूशचकरण िथा छनौट सम्बन्िी व्यवस्था देिाय बिोशजि िनुछेः  

(१) प्राववमिक कियचारीको अनसूुशच - १ बिोशजि स्वीकृि कायय वववरण बिोशजि पद वा सेवा िेत्र 
िथा सम्बशन्िि सेवा सिूिको योग्यिा, पाररश्रमिक, सेवा ििय सिेि िोकी सम्बशन्िि कायायियको 
सूचनापाटी, वेभसाईट िथा अन्य कुनै सावयजमनक स्थििा अनसूुची - २ बिोशजिको ढाँचािा कम्िीिा 
१५ (पन्र) ठदनको सूचना प्रकािन गनुयपनेछ । 
(२) आवेदन फारािको निूना अनसूुची - ३ बिोशजि िनुेछ । आवेदन दस्िरु गाउँपामिकाबाट 
मनिायरण भए बिोशजि िनुेछ ।  
(३) उपदफा (२) बिोशजि पनय आएका आवेदनिरु देिायको आिारिा दफा ५ को समिमििे 
िूल्याङ्कन गरी सशुचकृि गनुयपनेछ :  

क.* िैशिक योग्यिा वापि - १० (दि) अंक, (ववशिष्ट शे्रणी वापि ८, प्रथि शे्रणी वापि ६, 
वििीय शे्रणी वापि ४, ििृीय शे्रणी वापि २ र सम्बशन्िि पदको उपल्िो योग्यिा भएिा 
सो वापि २ अंक थप । 

ख.* सम्बशन्िि पदको कायय अनभुव भएिा – प्रत्येक वषयको २ अंकका दरिे बवढिा १० अंक 
ग.* स्थानीय उम्िेदवारको िामग १० अंक – घरपझोङ गाउँपामिकाको स्थायी बामसन्दा भएिा 

१० अंक र िसु्िाङ शजल्िाको स्थायी बामसन्दा भएिा ५ (पाँच) अंक  

घ.# मिशखि पररिा: ५० अंक  
ङ.* अन्िवािाय: २० अंक । 
च.# उम्िेदवारको उिेर िद सम्बन्िी व्यवस्था िोकसेवा आयोगको मनयि बिोशजि िनुेछ। 
छ.# उम्िेदवार मसफाररस गदाय िामथ उशल्िशखि सबै अंकिानिरुको कुि योगको आिारिा सबै 

भन्दा बढी अंक प्राप्त गने उम्िेदवारिरुिाई योग्यिाक्रि मनिायरण गरे क्रिैसँग मसफाररस 
गररनेछ ।  

ज.# खास पदिरुिा आवश्यकिा  अनसुार प्रयोगात्िक परीिा सिेि मिन सवकनेछ। यस 
सम्बन्िी कायय प्रकृया अन्िवायिाय  िथा सूशचकरण समिमििे मनिायरण गरे बिोशजि िनुछे। 

* काययपामिकाको बैिकबाट संिोिन गररएको (२०७७।४।६) 
# काययपामिकाको बैिकबाट थप गररएको (२०७७।४।६)       
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(४) उपदफा (१) बिोशजि आवेदन िाग गदाय प्राववमिक कायय (इशन्जमनयररंग, स्वास््य िथा पि ु
शचवकत्सा िगायिका अन्य िेत्र) का िामग आवश्यक पने व्यवसावयक प्रिाणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्त 
गरेका व्यशक्तिे िात्र आवेदन ठदन सक्नछेन ्। 

५. अन्िवायिाय र सूशचकरण समिमिः िाग पद संख्याका आिारिा काययववमिको दफा (४) को उपदफा (३) 
बिोशजि उच्चिि अंक प्राप्त गरेका उम्िेदवारिाई ##छनौट गनय र अन्िवायिाय सिेि मिई 
सूशचकरणको मसफाररस गनय देिायको अन्िरवािाय िथा सूशचकरण समिमि रिनेछः 
(क) प्रिखु प्रिासकीय अमिकृि     -  संयोजक 
(ख) अध्यि वा प्रिखुिे िोकेको ववषय ववज्ञको रुपिा  

सरकारी सेवाको अमिकृि स्िरको कियचारी   -  सदस्य 
(ग) गाउँपामिकाको ववषयगि िाखा प्रिखु            - सदस्य 

६. सूशचकरणको वववरण प्रकािन गने : (१) दफा ४ बिोशजि सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने 
उम्िेदवारिरु दफा ५ बिोशजिको समिमिको मसफाररसको आिारिा कायायियिे उम्िेदवारिरुको रोि 
नम्बर, नाि थर, िेगाना, काि गनय िोवकएको िाखा आठद सिेि उल्िेख गरी योग्यिाक्रि अनसुार 
सूशचकरणको वववरण प्रकािन गनेछ ।  

     (२) उपदफा (१) बिोशजि सूशचकरण प्रकािन गदाय पद संख्या भन्दा दोव्बर संख्यािा वैकशल्पक 
उम्िेदवारको सूची सिेि प्रकािन गनुयपनेछ र मसफाररि भएका उम्िेदवारिरुको सूची सूचना पाटीिा 
सिेि टाँस गनुयपनेछ ।  

िर आवेदन नै कि परेको अवस्थािा कि उम्िेदवार सशुचकरण गनय सवकनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बिोशजिका योग्यिाक्रििा रिेका उम्िेदवारिाई मछटो सञ्चार िाध्यिबाट 
जानकारी गराई सोको अमभिेख सिेि राख्नपुनेछ ।  

७. करार गनेः (१) कायायियिे सूशचकृि गरेका िखु्य उम्िेदवारिाई ७ (साि) ठदनको म्याद ठदई करार 
गनय सूचना ठदनपुनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बिोशजिको अविी मभत्र करार सम्झौिा गनय आउन े सूशचकृि उम्िेदवारसँग 
कायायियिे अनसूुची - १ बिोशजिको कायय-वववरण सविि अनसूुची - 4 बिोशजिको ढाँचािा करार 
गनुयपनेछ । उक्त अवमि मभत्र सम्पकय  राख्न नआएिा क्रििः वैकशल्पक उम्िेदवारिाई सूचना ठदई 
करार गनय सवकनेछ । 
(३) उपदफा (२) बिोशजि करार गरे पश्चाि अनसूुची - ५ बिोशजको पत्र कायायियिे प्राववमिक 
कियचारीिाई ठदनपुनेछ ।  
(४) उपदफा (२) बिोशजि कायायियिे काययवववरण ठदँदा ववषयगि िाखा सिेि िोकी काििा 
िगाउन ुपनेछ ।  
(५) यस काययववमि बिोशजि करार गदाय सािान्यि आमथयक वषयको श्रावण १ (एक) देशख अको 
वषयको असारसम्िका िामग िात्र करार गनुय पनेछ । िर उक्त पदिे गनुयपने काि सिाप्त भएिा वा 
पयायप्त नभएिा वा काययप्रारम्भ नै नभएको अवस्थािा स्थानीय िििे कािको बोझ र अविी िेरी 
करारको अविी घटाउन सक्नेछ ।  
(६) उपदफा (५) बिोशजि एक आमथयक वषयको मनशम्ि सेवा करारिा मिएको व्यशक्तिाई पनुः अको 
वषयको िामग सेवा करारिा मिन ु परेिा पनुः पररिण, छनौट र िरुू करार सरि िामन सम्झौिा 
गररनेछ ।   
     ## काययपामिकाको बैिकबाट िटाईएको  (२०७७।४।६) 
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(७) प्राववमिक कियचारीिे स्वेच्छािे करार मनरन्िरिा गनय नचािेिा कम्िीिा १ (एक) िविना अगाडी 
कायायियिा मिशखि रुपिा जानकारी गराउन ुपनेछ । यसरी जानकारी नगराई करार अन्ि गरी काि 
छोडेिा त्यस्िो व्यशक्तिाई पनुः करारिा काि गने अवसर ठदईन ेछैन । 
(८) यस दफा ववपररिको अवमि उल्िेख गरी वा करारिा उल्िेख भए भन्दा बढी रकि भकु्तानी 
ठदएिा त्यसरी अवमि उल्िेख गने वा रकि भकु्तानी गने कियचारीको ििव भत्ताबाट कट्टा गरी असूि 
उपर गररनेछ र ववभागीय कारवािी सिेि गररनेछ ।      

८. कायय ििय, पाररश्रमिक र अवमि :  (१) यस काययववमि बिोशजि सेवा करार सम्झौिा गररएका 
प्राववमिक कियचारीको िामसक पाररश्रमिक सम्बशन्िि िि वा पदको िरुु ििब स्केििा नबढ्ने गरी 
करार सम्झौिािा उल्िेख भए बिोशजि िनुेछ । स्थानीय भत्ता पाउने स्थानिा नेपाि सरकारको 
दररेट बिोशजि करारिा उल्िेख भए अनसुार स्थानीय भत्ता उपिब्ि गराउन सवकनछे ।  
(२) कायायियिे कायय-वववरणिा उल्िेख भए बिोशजि प्रगमिको स्थिगि वा वस्िगुि प्रमिवेदनका 
आिारिा कायय सम्पादन अनसुार करारिा उल्िेख गरी भ्रिण भत्ता वा वफल्ड भत्ता उपिब्ि गराउन 
सक्नेछ ।  

  िर करार सम्झौिािा उल्िेख नगररएको भ्रिण भत्ता, वफल्ड भत्ता वा अन्य भत्ता उपिब्ि 
गराउन सवकने छैन ्। 
(३) कायायियिे करारका प्राववमिक कियचारीको पाररश्रमिक भकु्तानी गदाय मनजिे िविनाभरी गरेको 
कािको वववरण (Time Sheet) सवििको प्रमिवेदन ियार गनय िगाई सम्बशन्िि ववषयगि िाखाको 
मसफाररिको आिारिा िात्र भकु्तानी गनुय पनेछ । 
(४) यस काययववमि बिोशजि प्राववमिक कियचारीिे करारिा काि गरेकै आिारिा पमछ कुनै पमन 
पदिा अस्थायी वा स्थायी मनयकु्ती िनुाका िामग कुनै पमन दाबी गनय पाउँने छैन । 
(५) उपदफा (१) बिोशजि करार गदाय काि िरुु गने मिमि र अन्त्य गने मिमि सिेि उल्िेख 
गनुयपनेछ। िर त्यस्िो करारको अविी एक पटकिा १ (एक) वषय भन्दा बढी िनुे छैन । 

९. करार सिाप्तीः (१) यस काययववमि बिोशजि करार गररएको पद वा दरबन्दीिा नपेािको संवविान 
बिोशजि कियचारी सिायोजन भई खवटई आएिा त्यस्िो व्यशक्तको करार स्विः अन्त्य िनुेछ । 
(२) करार सम्झौिा गररएको प्राववमिक कियचारीको कायय सन्िोषजनक नभएको भमन काययरि 
ववषयगि िाखा वा कायायियिे मसफाररि गरेिा अध्यि वा प्रिखुिे आवश्यक छानववन गनय िगाई 
सफाइको िौका ठदई कायायियिे जनुसकैु अवस्थािा करारबाट िटाउन सवकनछे ।  

१०. वववविः यस काययववमि कायायन्वयन क्रििा थप व्यवस्था गनुय परेिा यस काययववमि िथा प्रचमिि 
कानूनसँग नबाशझने गरी गाउँपामिकािे आवश्यक मनणयय गनय सक्नेछ ।  
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अनसूुची - १ 
(बुदँा ४.१ सँग सम्बशन्िि कायय वववरणको ढाँचा) 

घरपझोङ गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

जोिसोि, िसु्िाङ 

गण्डकी प्रदेि, नेपाि 
 
कायय वववरण 
प्राववमिक कियचारीको पद नािः                    काि गनुयपने स्थानः घरपझोङ गाउँपामिका वा 
अन्िगयि 
 
प्राववमिक कियचारीको नािः      
सपुररवेिकः प्रमिवेदन पेि गनुयपने अमिकारीः  
कायय वववरणः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनसूुची - २ 
(बुदँा ४.१ सँग सम्बशन्िि आवेदनको ढाँचा) 

घरपझोङ गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकको कायायिय 

जोिसोि, िसु्िाङ 
गण्डकी प्रदेि, नेपाि 

 
करारिा सेवा मिन ेसम्बन्िी सूचना 

(सचुना प्रकाशिि मिमि : २०७  /  / ) 

 
घरपझोङ गाउँपामिकाको िामग .............................. (ववषयगि िाखा) िा रिने गरी 
.............................................................(पद) को रुपिा देिायको संख्या र योग्यिा भएको 
प्राववमिक कियचारी करारिा राख्न ुपने भएकािे योग्यिा पगेुका नेपािी नागररकिरुिे यो सूचना प्रकाशिि 
भएको मिमििे १५ (पन्र) ठदन मभत्र ठदनको २:०० बजेसम्ि राजस्व मिरेको रमसद सविि दरखास्ि ठदन 
िनु सम्वशन्िि सवैको िामग यो सूचना प्रकािन गररएको छ । यसको फाराि, दरखास्ि दस्िरु, 
पाररश्रमिक, सेवाका िियिरु सवििको वववरण कायायियबाट वा वेवसाइट www. gharapjhongmun.gov.np 
बाट उपिब्ि िनुछे ।   

क्र.सं. पद नाि िि आवश्यक पद संख्या कैवफयि 
     
     

२. िैशिक योग्यिा र अनभुव : 
१. नेपािी नागररक । 
२. गाउँपामिकाको स्वीकृि दरबन्दी अनसुार पद पूिी गनुय पने पदिरूको िामग िोक सेवा आयोगिे िोके 

बिोशजिको आवश्यक िैशिक योग्यिा र अनभुव भएको ।  
६. अन्य प्रचमिि काननुद्वारा अयोग्य नभएको । 
३. दरखास्ििा संिग्न गनुयपनेः उम्िेदवारको व्यशक्तगि वववरण, िैशिक योग्यिाको प्रिाशणि प्रमिमिवप, 

नेपािी नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रिाशणि प्रमिमिवप, अनभुवको प्रिाशणि प्रमिमिवप िथा प्रचमिि नेपाि 
कानून बिोशजि ववमभन्न काउशन्सि वा पररषद् वा अन्यिा दिाय भएको प्रिाशणि प्रमिमिवप संिग्न 
िनुपुनेछ । पेि गररने सबै प्रमिमिवपको पछाडी उम्िेदवार स्वयंिे िस्िािर गरी प्रिाशणि गने ।  
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अनसूुची - ३ 
(बुँदा ४.२ सँग सम्बशन्िि दरखास्ि फारािको ढाँचा) 

घरपझोङ गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकको कायायिय 

जोिसोि, िसु्िाङ 
गण्डकी प्रदेि, नेपाि 

करारको िामग दरखास्ि फाराि 
(क) व्यशक्तगि वववरण 

 नाि थर  (देवनागरीिा)  
(अंग्रजेी िूिो अिरिा)  

 

मिङ्ग:  

नागररकिा नं:  जारी गने शजल्िा :  मिमि :  
स्थायी िेगाना क) शजल्िा  ख)  ग) वडा नं ५ 
 घ) टोि : ङ) िागय/घर नं. : च) फो नं.  
पत्राचार गने िेगाना :  ईिेि  
बाबकुो नाि, थर :  जन्ि मिमि :          वव.स.              ई.स. 
बाजेको नाि, थर :  िािको उिेर :           वषय            िविना 
(ख) िैशिक योग्यिा/िामिि (दरखास्ि फाराि भरेको पदको िामग चाविने आवश्यक न्यूनिि िैशिक योग्यिा/िामिि िात्र उल्िेख गने) 

आवश्यक न्यूनिि योग्यिा ववश्वववद्यािय/बोडय/िामिि ठदन ेसंस्था िैशिक उपामि/िामिि  संकाय शे्रणी/प्रमििि िूि ववषय 
      

     
     

      
(ग) अनभुव सम्बन्िी वववरण  

कायायिय पद सेवा/सिूि/उपसिूि शे्रणी/िि स्थायी/अस्थायी/करार 
अवमि 

देशख सम्ि 
       

       
िैिे यस दरखास्ििा खिुाएका सम्पूणय वववरणिरु सत्य छन ्। दरखास्ि बझुाएको पदको सूचनाको िामग अयोग्य ििररन ेगरी कुनै सजाय पाएको 
छैन । कुनै कुरा ढाटेँ वा िकुाएको ििररएिा प्रचमिि कानून बिोशजि सिनेछु/बझुाउनेछु । उम्िेदवारिे पािना गने भनी प्रचमिि कानून िथा 
यस दरखास्ि फारािका पषृ्ठिरुिा उल्िेशखि सबै ििय िथा मनयििरु पािना गनय िन्जरु गदयछु । साथै करारिा उल्िेशखि िियिरु पूणय रुपिा 
पािना गनेछु र करारको सियभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाय कशम्ििा ३ िविनाको पूवय सूचना ठदई कायायियिा मनवदेन ठदनछुे । 

उम्िेदवारको ल्याप्चे सिीछाप उम्िेदवारको दस्िखि 
दाया ँ बाया ँ

  
 
 

 

मिमि:  

कायायियिे भनेः 
रमसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्ि अस्वीकृि भए सो को कारण : 
दरखास्ि रुज ुगनेको नाि र दस्िखिः 
मिमि : 

दरखास्ि स्वीकृि/अस्वीकृि गनेको 
दस्िखि 
मिमि : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्ि साथ सूचनािा उल्िेशखि िगायि मनम्नमिशखि कागजाििरु अमनवायय रुपिा उम्िेदवार आफैिे प्रिाशणि गरी पेि गनुय पनेछ ।(१) नेपािी 
नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रमिमिवप, (२) सिकििा र सम्बि आवश्यक पनेिा सो को प्रमिमिवप, (३) न्यूनिि िैशिक योग्यिाको प्रिाणपत्र र चाररमत्रक 
प्रिाणपत्रको प्रमिमिवप, प्राववमिक कायय (इशन्जमनयररङ्ग, स्वास््य िथा पि ु शचवकत्सा िगायिका अन्य िेत्र) का िामग आवश्यक पने व्यवसावयक प्रिाणपत्र 
(िाईसेन्स)को प्रमिमिवप, िामिि र अनभुव आवश्यक पनेिा सो सिेिको प्रमिमिवप, आठद । 

िािसािै शखचेको पासपोटय 
साईजको परैु िखुाकृमि 

देशखने फोटो यिाँ टास्ने र 
फोटो र फाराििा पने 

गरी उम्िेदवारिे दस्िखि 
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अनसूुची - ४ 
(बुँदा ७.१ सँग सम्बशन्िि करार सम्झौिाको ढाँचा) 

घरपझोङ गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकको कायायिय 

जोिसोि, िसु्िाङ 
गण्डकी प्रदेि, नेपाि 

करार सम्झौिा 
घरपझोङ गाउँ काययपामिकाको कायायिय, (यसपमछ पवििो पि भमनएको) र .िसु्िाङ शजल्िा, घरपझोङ गाउँपामिका, वडा नं. ३  
बस्ने श्री .................. (यसपमछ दोश्रो पि भमनएको) का बीच  घरपझोङ गाउँपामिको  ..................को कािकाज गनय 
गराउन मिमि .................. को मनणयय अनसुार देिायका कायय/िियको अमिनिा रवि दोश्रो पििे पवििो पििाई सेवा उपिब्ि 
गराउन िन्जरु भएकािे यो करारको संझौिा गरी एक/एक प्रमि आपसिा बशुझ मियौं ठदयौं : 
१. कािकाज सम्बन्ििा : दोस्रो पििे आफुिाई िोवकएको संिग्न कायय वववरण अनसुारको कायय पवििो पििे िोकेको सिय 

र स्थानिा उपशस्थि भई गनुय पनेछ र आवश्यकिानसुार थप काि गनुय पनेछ । 
२.   काि गनुय पने स्थान :  
३. करारिा काि गरे बापि पाउँन ेपाररश्रमिक : नपेाि सरकारको प्रचमिि मनयि बिोशजि  
४. आचरणको पािनाः दोश्रो पििे..................गाउँपामिकाको प्रचमिि कानूनिा ब्यवस्था भएका आचरण िथा अनिुासन 

सम्बन्िी व्यवस्थािरु पािना गनुय पनेछ ।  
५. ववदाः दोस्रो पििाई साबयजमनक मबदा बािेक अन्य कुनै पमन वकमसिको मबदा उपिब्ि िनुे छैन । साथै कायायियको िामग 

आवश्यक परेको खण्डिा मबदाको ठदनिा पमन सेवा उपिब्ि गराउन ुपनेछ । यसरी सावयजमनक मबदाको ठदनिा कायायियिा 
काि िगाए बापि िामसक करार रकिको दािासािीिे रकि दोश्रो पििाई ठदईनेछ ।  

६. कायायिय सम्पशत्तको सरुिाः दोस्रो पििे कायायियको चि अचि सम्पशत्तको नोक्सानी वा विनामिना गरेिा सो को िमिपूमिय 
वा िानी नोक्सानीको मबगो दोश्रो पििे पवििो पििाई ठदन ुपनेछ । 

७. गोप्यिाः दोस्रो पििे कायायियको कागजपत्र, शजन्सी सािान एवं गोप्य कुरा वा कागजाि कुनै अनमिकृि व्यशक्त वा 
देििाई उपिब्ि गराएको प्रिाशणि भएिा दोस्रो पििाई करारबाट िटाई सोबाट भएको िानी नोक्सानीको शतिपूमिय दोश्रो 
पिबाट भराईनेछ र कािो सूचीिा सिेि राशखनेछ ।   

८. करार अवमिः यो करार ..................देशख िाग ुभई ..................  असार िसान्ि सम्िको िामग िनुेछ ।  
९. काययसम्पादन िूल्याकंनः पवििो पििे दोस्रो पिको कायय सम्पादन िूल्यांकन गने र सो िूल्याकंन गदाय सािवसािी 

मनरन्िरिा ठदन उपयकु्त देशखएिा काययववमिको दफा ९ बिोशजि करार मनशश्चि अवमिको िामग थप िनु सक्नेछ । 
१०. पाररश्रमिक कट्टी र करार सेवाको िियको अन्त्यः दोश्रो पििे पवििो पििाई िगािार ७ (साि) ठदन भन्दा बढी उक्त सेवा 

उपिब्ि नगराएिा, सन्िोषजनक सेवा ठदन नसकेिा अनपुशस्थि रिेको अवमिको पाररश्रमिक दािासावििे कट्टा गररनेछ र सो 
भन्दा बढी सेवा नगरेिा स्विः यो संझौिा पवििो पििे रि गरी अको ब्यवस्था गनय वािा पने छैन । दोश्रो पििे 
िारररीक रुपिा अस्वस्थ भई वा अन्य कुनै कारणिे सेवा ठदन असिथय भएिा वा काि सन्िोषजनक नभएिा वा आचरण 
सम्बन्िी कुरािरु बराबर उल्िघंन गरेिा दोश्रो पिसंगको संझौिा रि गनय सक्नेछ र मनजको सट्टा अको व्यशक्त करारिा 
राशख काि िगाउन बािा पने छैन ।  

११. दावी नपगु्नःे दोश्रो पििे यस करार बिोशजि काि गरेकै आिारिा पमछ कुनै पमन पदिा अस्थायी वा स्थायी मनयशुक्त 
िनुाका िामग दाबी गनय पाँउन ेछैन/गने छैन । 

१२. प्रचमिि कानून िागू िनुःे यस संझौिािा उल्िेख नभएको कुरा प्रचमिि नेपाि कानून बिोशजि िनुेछ ।  
गाउँपामिका िफय बाट :   दोस्रो पि (करार गने व्यशक्त):  
िस्िािर : िस्िािर :  
नाि नाि :  
पद : प्रिखु प्रिासकीय अमिकृि  िेगाना :  
कायायियको छापः  
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अनसूुची - ५ 

(बुदँा ७.२ सँग सम्बशन्िि करार सूचना पत्रको ढाँचा) 
घरपझोङ गाउँपामिका 

गाउँ काययपामिकको कायायिय 
जोिसोि, िसु्िाङ 

गण्डकी प्रदेि, नेपाि 
प.सं. :  
च.नं.                मिमिः  
  

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

 
ववषयः करार सम्बन्ििा । 

 
िपाईिाई मिमि ..................को  मनणययानसुार सूशचकरण गररए बिोशजि .................. का िामग 

यसैसाथ संिग्न करार (सम्झौिा) बिोशजि मिमि ..................  देशख   .................. असार िसान्ि  
सम्ि करारिा राशखएको िुदँा संिग्न काययििय अनरुुप आफनो काि इिान्दारीपूवयक र व्यवसावयक िूल्य 
िान्यिा अनरुुप गनुयिनु जानकारी गराइन्छ ।  
 साथै आफ्नो काि कियव्य पािना गदाय यस गाउँपामिकाको कियचारीिे पािना गनुयपने आचार 
संवििा र आचरणको सिेि पररपािना िनु जानकारी गराइन्छ ।  

 
 

.................... 
प्रिखु प्रिासकीय अमिकृि 

बोिाथयः 
श्री आमथयक प्रिासन िाखा: प्रिाशणि िाशजर / Timesheet सवििको प्रमिवेदनका आिारिा सम्झौिा   

बिोशजिको रकि िामसक रुपिा उपिब्ि गराउन ुिनु । 

श्री प्रिासन िाखा: िाशजरीको व्यवस्था िनु । 
 
 

आज्ञािे 

गौरी प्रसाद आचायय 
घरपझोङ गाउँ काययपामिकाको 
प्रिखु प्रिासकीय अमिकृि 

मिमि: २०७७/11/28 
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घरपझोङ गाउँपामिकािा करारिा प्राववमिक कियचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्िी काययववमि, 
२०७५ 

 

गाउँ काययपामिकाबाट स्वीकृि मिमि: २०७५ फाल्गनु १३ गिे 

(पवििो संिोिन सविि, काययपामिकाको बैिक मिमि २०७७/०४/०६) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घरपझोङ गाउँपामिका 

गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

जोिसोि, िसु्िाङ 


