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कमचार को काय ववरण तथा कायस पादन करार स झौता 

ी बलराम पौडेल . 

अ धकृत छैठौ, मा डवी गाउँपा लका, यूठान। 

ततु वषयमा यस गाउँपा लकाको शासन शाखाको मखु, योजना शाखा मखु, िज सी शाखा मखु र 

गाउँपा लकाको सचुना अ धकार को पमा कायभार सिु पएको छ।शाखा मखुले स पादन गनपुन तप सल 

बमोिजमका कायह  स पादन गन ग र यो काय ववरण स हतको िज मेवार  तो कएको हुँदा तो कएको िज मेवार  

स पादन गनहुनु जानकार  गराई छ। 

(क) कामको मु य िज मेवार  ( शासन शाखा) 

१. कायालयको दता चलानी तथा प  यवहारलाई यवि थत गन। 

२. बोलप  मु या न स म तको सद य भई ठे ा ब दोब त स ब धी कायमा सहयोग गन। 

३. ख रद ईकारईको मखुभई कायालयका ला ग चा हने आव यक सामा ी ख रदका ला ग ख रद योजना      

बनाई ख रद यव थापन गर  सबै वडा तथा शाखाह मा उपल ध गराउन।े 

४. व भ  शाखाबाट गर ने ख रद कायमा आव यक सहिजकरण गन। 

५. कायालय तथा मातहतका सबै कमचार ह को याि गत ववरण दु त रा /ेरा  लगाउन।े 

६. कमचार ह को हािजर , वदा तथा मण अ भलेख अ याव धक गन/गन लगाउने। 

७. कायालयको दै नक शासन संचालन गन कायालय मखुलाई सहयोग गन। 

८. कमचार को का.स.म.ु फारम तथा स प त ववरण तथा समयमा पेश गन लगाउने। 

९. कायालयको दै नक शासन स ब धी आव यक कामह  स पादन गन। 

१०. कायालय तथा अ तगतका नकायह को नर ण अनगुमन गन। 

११. कायालयको िज सी अ भलेख दु त रा /ेरा  लगाउने। 

(ख) कामको मु य िज मेवार  (योजना शाखा) 

१.गाउँपा लकाको आव यकता अनु प गाउँपा लकाको दघका लन, आव धक र बा षक योजना तजमुाको आधार 

तथा ाथ मकता नधारण गन त रकाको म यौदा तयार गर  . .अ. सम  पशे गन। 

२. वकास योजना तथा प रयोजना स ब धी नी त, काननु, मापद ड, योजना बनाउन ेतथा नयमन गन। 

४. आ थक, सामािजक, साँ कृ तक, वातावरणीय, व ध र पवुाधारज य वकासका ला ग आव यक आयोजना तथा 

प रयोजनाह को तजमुा, काया वयन, अनगुमन तथा मु या न गन। 

५. बा षक वकास काय म, आयोजना तजमुा, काया वयन गन। 

६. वकास नमाण कृयामा था नय जनसहभा गता अ धबृ का काय म तजमुा र काया वयन गन। 

७. वकास योजनामा वातावरणीय भाव मु या न गन। 

८. सपभो ा स म तको ववरण, मता वकास गन। 
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९. वकासका ाथ मकता ा  े  नधारण गन। 

१०. संिघय र ादेिशक आयोजना, प रयोजना काया वयनमा सम वय, सहिजकरण र सहयोग गन। 

११. वकास आयोजना तथा प रयोजना स ब धी अ य काय गन। 

(ग) कामको मु य िज मेबार  (िज सी शाखा) 

१. मालसामानको आ दानी बा ने। 

२. अिघ लो आ.ब. को िज मेवार  ववरण तयार गन। 

३. अचल स प तको अ भलेख रा ।े 

४. बा षक पमा छपाईको आव यक कायह  गन। 

६. सवार  साधनह को लवुकु राखी समयमै र यू गराउने। 

७. आ नो उपशाखा सँग स बि धत प ह  तयार भएका फाईल सचुी अनसुार फाईल खडा गर  येक फाईलको 

पंिजका बनाई सो ह अनसुार फाई ल  गर  फाईलह  सरुि त र यवि थत पमा रा ।े 

८. नगद  र सद नयमअनसुार उपल ध गराउने र सो को रेकड रा ।े 

९. दै नक खच हनुे सामानको अ धलेख रा ।े 

१०. खर द आदेश भन र दता गन। 

११. दािखला रपोट भन र दता गन। 

१२. गा.पा. को नाममा भएको ज गाको मालपोत बझुाउने। 

(घ)  सचुनाको हक स बि ध ऐन २०६४ अनसुार सावज नक नकायबाट बाह गनपुन सूचनाह को वग करण र 

अ ाव धक गर  समय समयमा सावज नक, काशन तथा सारण गन गराउने र माग गरे सूचना उपल ध गराउन ु

पन । 

उपयु  ववरण मेरो पदले गनपुन काम, कत य, उ रदा य व तथा 
अ धकारको पूण र ठक  ववरण  हो ।उ लेिखत िज मेवार ह  
आफै र मातहतका  कमचार ह ारा भावकार  पमा काया वयन 
गनछु  । 
 
कमचार को द तखत .......................  
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उपयु  ववरण स हतको काय िज मेवार  ताईलाई सिु पएको 
हुँदा उ रदायी व बहन गद कुशलता पवुक आ नो िज मेवार  
पूरा गन।ु 
 
 
मखु शासक य अ धकृतको द तखत................. 
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