
मलेम्ची नगरपाललकामा करारमा प्रालिलिक कममचारी 

 व्यिस्थापन गने सम्बन्िी कायमलिलि, २०७७ 

प्रस्तािनााः मलेम्ची नगरपाललकाले उपलब्ि गराउने सिेा प्रिाह र लिकास लनमामणको कायमलाई 

व्यिलस्थत र प्रभािकारी बनाउन यस नगरपाललकाको स्िीकृत कममचारी दरिन्दीको अलिनमा रलह 

प्रालिलिक कममचारीको ररक्त पदमा करार सम्झौताका आिारमा सिेा करारमा ललने कायमलाई 

व्यिलस्थत गनमका लालग मेलम्ची नगरपाललका नगर कायमपाललकाले लमलत २०७७/०५/२४ मा यो 

कायमलिलि स्िीकृत गरी जारी गरेको छ ।  

१.सलंिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस कायमलिलिको नाम “मेलम्ची नगरपाललकामा करारमा प्रालिलिक 

कममचारी व्यिस्थापन सम्बन्िी कायमलिलि, २०७७” रहकेो छ ।  

(२)यो कायमलिलि कायमपाललकाले लनणमय गरेको लमलतबाट प्रारम्भ हनेुछ ।  

२.पररभाषा : लिषय िा प्रसगंले अको अथम नलागेमा यस कायमलिलिमा: 

(क)“प्रमखु” भन्नाले मेलम्ची नगरपाललकाको नगर प्रमखु सम्झन ुपदमछ । 

(ख) “ऐन” भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनु पदमछ ।  

(ग)“कायमलिलि” भन्नाले “मेलम्ची नगरपाललकामा करारमा प्रालिलिक कममचारी व्यिस्थापन 

सम्बन्िी कायमलिलि, २०७७” सम्झन ुपदमछ । 

(घ)“कायामलय” भन्नाले मेलम्ची  नगरपाललका नगर कायमपाललकाको कायामलय सम्झन ुपदमछ । 

(ङ)“प्रालिलिक कममचारी” भन्नाले दफा ३(२) बमोलजम प्रालिलिक सिेा उपलब्ि गराउने गरी 

व्यिस्था भएका कममचारी सम्झन ुपदमछ । 

(च) “सलमलत” भन्नाले दफा ४ बमोलजम गलित पदपलूतम सलमलत सम्झनु पदमछ । 

(छ) “निीकरण” भन्नाले दफा ४ बमोलजम पिूम सिेा र शतम बमोलजम करार सिेाको म्याद थप भन्ने 

सम्झनु पदमछ । 

(ज) “कायमपाललका” भन्नाले मेलम्ची नगरपाललकाको नगर कायमपाललका भन्ने सम्झनु पदमछ ।  

३.कायमलिलि लाग ूहनेु ि्ेर  र सिेा : (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७७ को दफा ८३ को 

उपदफा (७) तथा स्थानीय तहमा सिेा प्रिाह सम्बन्िी व्यिस्थाको दफा १५ (४) बमोलजम 

प्रालिलिक कममचारी करारमा राख्ने प्रयोजनको लालग यो कायमलिलि स्िीकृत गरी लाग ूगररएको छ । 

(२) कायामलयले दहेायको सिेासगँ सम्बलन्ित प्रालिलिक कममचारी यस कायमलिलि 

बमोलजम अिलि तोकी करारमा राख्न सक्नेछ : 

(क) इलन्जलनयररङ्ग सिेासगँ सम्बलन्ित 

(ख) कृलष सिेासगँ सम्बलन्ित 

(ग) पश ुसिेासगँ सम्बलन्ित 

(घ) िन सिेासगँ सम्बलन्ित 

(ङ) स्िास््य सिेासगँ सम्बलन्ित 

(च) अन्य कुनै प्रालिलिक सिेासगँ सम्बलन्ित । 



४.पदपलुतम सलमलत : (१) ररक्त माग पद सखं्याका आिारमा कायमलिलिको दफा ५, ६, ७, ८, ९ र 

१० बमोलजमको कायम सम्पादन गनम देहायको पदपलूतम सलमलत रहनेछ : 

(क) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत      – सयंोजक 

(ख) नगर प्रमखुले तोकेको लिषय लिज्ञको रुपमा  

सरकारी सिेाको अलिकृत स्तरको कममचारी    –लिज्ञ सदस्य 

(ग) नगरपाललकाको सम्िलन्ित लिषयगत  

शाखा प्रमखु         – सदस्य 

(२) उपदफा (१) को सलमलत गिन गदाम सयंोजकले १ जना सदस्य- सलचि तोक्न सक्नेछ ।  

(३) सलमलतको बैिक भत्ता तथा अन्य पाररश्रलमक लोकसिेा आयोगको स्िीकृत मापदण्ड  

बमोलजम हनेुछ ।  

५.प्रारलम्भक योग्यताक्रम सचुी छनौट सम्बन्िी व्यिस्था : दफा ३ को उपदफा (२) बमोलजमका 

प्रालिलिक कममचारी करारमा राख्ने प्रयोजनको लालग प्रारलम्भक योग्यताक्रम सचूी छनोट सम्बन्िी 

व्यिस्था दहेाय बमोलजम हुनेछ : 

(१)प्रालिलिक कममचारी आिश्यकताको सचूना अनसुचूी-१ बमोलजम स्िीकृत कायम 

लििरण बमोलजम पद िा सिेा िे्र  तथा सम्बलन्ित सिेा समहूको योग्यता, पाररश्रलमक, सिेा शतम 

समेत तोकी कायामलयको सचूनापाटी, िेिसाईट तथा अन्य कुनै सािमजलनक स्थलमा अनसुचूी-२ 

बमोलजमको ढाँचामा कम्तीमा १५ (पन्र) लदनको सचूना प्रकाशन गनुमपनेछ । 

(२) आिेदन फारामको ढाँचा अनसुचूी-३ बमोलजम हुनेछ । आिेदन दस्तरु 

नगरपाललकाबाट लनिामरण भए बमोलजम हनेुछ । 

(३) उपदफा (१) बमोलजम आिेदन माग भएको प्रालिलिक कायम (इलन्जलनयररङ्ग, 

स्िास््य तथा पश ु लचलकत्सा लगायतका अन्य िे्र ) का लालग आिश्यक पने व्यिसालयक 

प्रमाणप्र  (लाईसने्स) प्राप्त तथा सम्बलन्ित पररषदमा दताम तथा निीकरण हनुपुने भए सो समेत 

गरेका व्यलक्तले मा्र  आिेदन लदन सक्नेछन् । प्राप्त भएका आिेदन अलिकृतबाट स्िीकृत गराइ 

अनसुचूी-३.२ बमोलजमको प्रिेश प्र  आिेदकलाइ लदनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोलजम पनम आएका आिेदनहरु दहेायको आिारमा दफा ४ को 

उपदफा (१) बमोलजम गलित सलमलतले मलु्याङ्कन गदाम दहेाय बमोलजमको प्रलक्रया अपनाई 

प्रारलम्भक योग्यताक्रम सलुचकृत गनुमपनेछ : 

(क) तोलकएको न्यनूतम शैलिक योग्यताको प्राप्त लब्िांक प्रलतशत बापत अलिकतम ७० अंक,  

यस खण्ड बापतको अङ्क लनिामरण देहाय अनसुार स्ुर को प्रयोग गरी गररनेछ ।  

न्यनूतम शैलिक योग्यताको प्राप्त लब्िाङ्क प्रलतशत

१००
𝑥 ७० 

(ख) न्यूनतम भन्दा मालथल्लो शैलिक योग्यता बापत १० अंक, यस खण्ड बापतको अङ्क 

लनिामरण देहाय अनुसार स्ुर को प्रयोग गरी गररनेछ ।  



मालथल्लो शैलिक योग्यताको प्राप्त लब्िाङ्क प्रलतशत

१००
𝑥 १० 

(ग)  नेपाल सरकारद्वारा सचंाललत कायमक्रम िा मान्यता प्राप्त लनकाय िा हालका स्थानीय तहहरुमा 

सम्बलन्ित पदमा रही काम गरेको अनभुि िापत प्रलत िषम २ अंकका दरले अलिकतम १० 

अंक । 

(घ) मेलम्ची नगरपाललकाको स्थायी िालसन्दा भएमा १० अंक र लसन्िपुाल्चोक लजल्ला लभ्र का 

बालसन्दा भएमा ५ अंक ।  

(५) उपदफा (४)को खण्ड (क) र (ख) बमोलजम अंक लनिामरण गदाम सी.लज.पी.ए. मा लब्िांक 

हनेुहरुको हकमा सम्बलन्ित लिश्वलिद्यालयले लनिामरण गरेको प्रलतशतका आिारमा र 

सम्बलन्ित लिश्वलिद्यालयले सी.जी.पी.ए. को प्रलतशत लनिामरण नगरेको भए ल्र भिुन 

लिश्वलिद्यालयको सी.जी.पी.ए. का लालग लनिामरण गररएको प्रलतशतका आिारमा गनुमपनेछ । 

(६) उपदफा (४) बमोलजम मलु्याङ्कन गरी सबै भन्दा बढी अंक प्राप्त गने उम्मेदिारहरु 

मध्येबाट माग गरेको पद सखं्याको तेब्बर सखं्यामा उम्मेदिारहरुको लसफाररस गनुमपनेछ ।  

तर दरखास्त नै कम परेको िा माग सखं्या ५ (पाँच) भन्दा कम भएको अिस्थामा उक्त 

पदमा पनम आएका सबै आिेदकहरुलाई प्रारलम्भक योग्यता क्रममा लसफाररस गनम बािा पने छैन । 

६. सलूचकरणको लििरण प्रकाशन गने: (१) दफा ५ को उपदफा (६) बमोलजम लसफाररसको 

आिारमा कायामलयले उम्मेदिारहरुको रोल नम्बर, नाम थर, िेगाना समेत उल्लेख गरी 

सलूचकरणको लििरण प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजमका उम्मेदिारलाई लछटो सम्पकम  हनेु सञ्चार माध्यमबाट 

जानकारी गराई सोको अलभलेख समेत राख्नपुनेछ ।  

७. अलन्तम छनौट सम्बन्िी व्यिस्था : (१) दफा ६ बमोलजम सलुचकरण भएका उम्मेदिारहरुबाट 

मा्र  अलन्तम छनौट गररनेछ । 

(२) अलन्तम छनौटको लालग पदको लजम्मेिारी, गालम्भयमता तथा आिश्यकताको 

आिारमा दफा ४ को उपदफा (१) बमोलजमको सलमलतले लललखत परीिा, प्रयोगात्मक 

परीिा तथा अन्तरिाताम समेत गनम सक्नेछ । अलन्तम छनौट गदाम देहाय बमोलजमको 

अंकभारको आिारमा गररनेछ । 

(क) प्रारलम्भक योग्यताक्रमको आिारमा ३० (तीस) अंक, यस खण्ड बापतको अंक लनिामरण गदाम 

दहेायको स्ुर  प्रयोग गरी गररनेछ । 

दफा ५ बमोलजम जम्मा प्राप्ताङ्क

१००
𝑥 ३० 

(ख) लललखत परीिा बापत ५०(पचास) अंक, 

(ग) अन्तरिाताम िापत अलिकतम २०(बीस) अंक,  

(३) कुनै पदको प्रयोगात्मक परीिा ललनपुने भएमा  सो को अंकभार दफा ४ बमोलजमको 

सलमलतले लनिामरण गनम सक्नेछ । 



(४) कायामलय सहयोगीको हकमा अन्तिामतामको माध्यमबाट छनौट गरी लसफाररस 

गररनेछ । 

८. लललखत परीिा :(१) दफा ६ बमोलजम सलूचकरण भएका उम्मेदिारहरु मा्र  लललखत परीिामा 

समािेश हुन पाउनेछन ्। 

(२) लललखत परीिाको उत्तीणामङ्क ४० प्रलतशत हनेुछ । 

(३) लललखत परीिामा सिामलिक अङ्क प्राप्त गने उम्मेदिारहरु मध्येबाट लोकसिेा 

आयोगको स्िीकृत कायमलिलि बमोलजमको सखं्यामा उम्मेदिार थप गरी नलतजा प्रकाशन 

गनुमपनेछ ।  

९. अन्तिामताम : (१) लललखत परीिामा उत्तीणम उम्मेदिारको अन्तिामतामको लालग दफा ४ 

बमोलजमको सलमलतले अन्तिामताम सलमलत गिन गनेछ । 

(२) पररिारको सदस्य िा लनकटतम व्यलक्त परीिाथी भएमा अन्तिामताम सलमलतमा बस्न 

पाइनेछैन ।  

(३) अन्तिामताममा दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोलजमको अंक भारमा 

अलिकतम ७० प्रलतशत र न्यूनतम ४० प्रलतशत को लसमा लभ्र  रही मलू्याङ्कन गनुमपनेछ  

१०. अलन्तम योग्यताक्रम लसफाररसाः (१) दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख) र (ग) को 

(प्रयोगात्मक परीिा हनेुको हकमा दफा ७ को उपदफा (३) समेतको) अङ्क जोडी सबैभन्दा बढी 

अङ्क प्राप्त गने उम्मेदिार पलहलो हुने गरी योग्यताक्रम लसफाररस सचूी प्रकाशन गररनेछ । 

(२) योग्यताक्रम लसफाररससचूी प्रकाशन गदाम लोकसिेा आयोगको स्िीकृत कायमलिलि 

बमोलजमको सखं्यामा िैकलल्पक उम्मेदिारको सचूी र बाँकी उम्मेदिारको अस्थायी 

योग्यताक्रम सचूी समेत प्रकाशन गनुमपनेछ । 

११.करार गनेाः (१) कायामलयले लसफाररस गरेका सफल उम्मेदिारलाई ७ (सात) लदनको म्याद लदई 

करार सम्झौता गनम सचूना लदनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजमको अििी लभ्र  करार सम्झौता गनम आउने सफल 

उम्मेदिारसगँ कायामलयले अनुसचूी–१ बमोलजमको कायमलििरण सलहत अनुसचूी–४ 

बमोलजमको ढाँचामा करार गनुमपनेछ । उक्त अिलि लभ्र  सम्पकम  राख्न नआएमा क्रमशाः 

योग्यताक्रम अनसुार िैकलल्पक उम्मेदिारलाई सचूना लदई करार गनम सलकनेछ । 

(३)उपदफा (२) बमोलजम करार गरे पश्चात अनुसचूी -५ बमोलजमको प्र  कायामलयले 

करार सम्झौता भएको कममचारीलाई लदनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोलजम कायामलयले कायमलििरण लदँदा लिषयगत शाखा समेत तोक्नु 

पनेछ ।  

(५) यस कायमलिलि बमोलजम करार गदाम सामान्यताः आलथमक िषमको श्रािण १ (एक)गते 

दलेख अको िषमको असार मसान्त सम्मका लालग मा्र  करार गनुम पनेछ । तर उक्त पदले 

गनुमपने काम समाप्त भएमा िा पयामप्त नभएमा िा कायमप्रारम्भ नै नभएको अिस्थामा 

नगरपाललकाले कामको बोझ र पररलस्थलत हरेी करारको अििी थपघट गनम सक्नेछ ।  



(६)प्रालिलिक कममचारीले स्िेच्छाले करार लनरन्तरता गनम नचाहमेा कम्तीमा १ (एक) 

मलहना अगालड कायामलयमा लललखत रुपमा जानकारी गराउन ु पनेछ । यसरी जानकारी 

नगराई करार अन्त्य गरी काम छोडेमा त्यस्तो व्यलक्तलाई पनुाः करारमा काम गने अिसर 

लदईने छैन । त्यस्ता कममचारीलाई कालो सचुीमा रालखनेछ । 

१२.कायम शतम, पाररश्रलमक, सलुििा र अििी:(१) यस कायमलिलि बमोलजम सिेा करार सम्झौता 

गररएका प्रालिलिक कममचारीको मालसक पाररश्रलमक सम्बलन्ित तह िा पदको शरुु तलब स्केलमा 

नबढ्ने गरी िा करार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोलजम हनेुछ । स्थानीय भत्ता पाउने स्थानमा करार 

सिेा गदाम नेपाल सरकारको दररेट िा सम्झौता बमोलजमकरारमा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय 

भत्ता उपलब्ि गराउन सलकनेछ । दलैनक भ्रमण भत्ता तथा लफल्ड भत्ता तोके बमोलजम हनेुछ ।  

(२) िषममा एकपटक पोशाक भत्ता र चाडपिम भत्ता उपलब्ि हनेुछ । 

(३) कायामलयले कायमलििरणमा उल्लेख भए बमोलजम प्रगलतको स्थलगत िा िस्तगुत 

प्रलतिेदनका आिारमा कायम सम्पादन अनुसार उल्लेख भए बमोलजमको भ्रमण भत्ता िा 

लफल्ड भत्ता उपलब्ि गराउन सक्नेछ, 

(४) कायामलयले करारका प्रालिलिक कममचारीको पाररश्रलमक भकु्तानी गदाम लनजले 

मलहनाभरी गरेको कामको लििरण (Time Sheet) सलहतको प्रलतिेदन तयार गनम लगाई 

सम्बलन्ित लिषयगत शाखाको लसफाररसको आिारमा मा्र  भकु्तानी गनुम पनेछ । 

(५) यस कायमलिलि बमोलजम करार सम्झौता भएका प्रालिलिक कममचारीले करारमा काम 

गरेकै आिारमा पलछ कुनै पलन पदमा अस्थायी िा स्थायी लनयकु्ती हनुका लालग कुनै पलन 

दाबी गनम पाउने छैन । 

(६) उपदफा (१) बमोलजम करार गदाम काम शरुु गने लमलत र अन्त्य गने लमलत समेत 

उल्लेख गनुमपनेछ । तर त्यस्तो करारको अििी एक पटकमा १ (एक) िषम भन्दा बढी हुने 

छैन । 

(७) यस कायमलिलि लिपररतको अिलि उल्लेख गरी िा करारमा उल्लेख भए भन्दा बढी 

रकम भकु्तानी लदएमा त्यसरी अिलि उल्लेख गने िा रकम भकु्तानी गने कममचारीको 

तलि भत्ताबाट कट्टा गरी असलू उपर गररनेछ र लिभागीय कारिाहीको लालग लसफाररस 

गररनेछ ।  

१३. करार निीकरण र समाप्ती :(१) यस कायमलिलि बमोलजम करार गररएको पद िा दरबन्दीमा 

स्थायी कममचारी खलटई आएमा त्यस्तो व्यलक्तको करार स्ित:अन्त्य हनेुछ । 

(२) मालथ जुनसकैु कुरा लेखेको भएतापलन करार सम्झौता गररएको प्रालिलिक 

कममचारीको कायम सन्तोषजनक नभएको भलन कायमरत लिषयगत शाखा िा कायामलयले 

लसफाररस गरेमा प्रमखुले आिश्यक छानलिन गनम लगाई सफाइको मौका लदई 

कायामलयले जनुसकैु अिस्थामा करार समाप्त गनम सक्नेछ ।  

(३) कायमरत लिषयगत शाखा िा कायामलयले कायम सन्तोषजनक रहेको भनी लसफाररस 

भई आएमा र लनजले सम्पादन गरी रहकेो कायमलाई लनरन्तरता लदनु पने भएमा 



आिश्यकता पलहचान गरी कायमपाललकाको लनणमयानसुार करार सम्झौता निीकरण गनम 

सक्नेछ । 

१४. लिलिि : यस कायमलिलि कायामन्ियनको क्रममा थप व्यिस्था गनुम परेमा यस कायमलिलि तथा 

प्रचललत काननूसगँ नबालझने गरी  कायमपाललकाले आिश्यक लनणमय गनम सक्नेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी–१ 

(बुँदा ५.१ सगँ सम्बलन्ित कायमलििरणको ढाँचा) 



मेलम्ची नगरपाललका 

नगर कायमपाललकको कायामलय 

मेलम्ची, लसन्िपुाल्चोक 

बागमती प्रदशे, नेपाल 

कायम लििरणको नमनुा: 

 

प्रालिलिक कममचारीको नाम :  

काम गनुमपने स्थान िा शाखा/महाशाखा : 

प्रालिलिक कममचारीको पद :      

सपुररिेिक :  प्रलतिेदन पेश गनुमपने अलिकारी : 

कायम लििरण : 

१. 

२.  

३. 

४. 

५. 

६. 

 

  



अनसुचूी–२ 

(बुँदा ५.१ सगँ सम्बलन्ित कायम लििरणको ढाँचा) 

मेलम्ची नगरपाललका 

नगर कायमपाललकको कायामलय 

मेलम्ची, लसन्िपुाल्चोक 

बागमती प्रदशे, नेपाल 

 

करारमा सिेा ललने सम्बन्िी सचूना 

(सुचना प्रकालशत लमलताः २०७  /   /     ) 

मेलम्ची नगरपाललकाको लागी .................................... (लिषयगत शाखा) मा रहने गरी 

.................................. (पद) को रुपमा दहेाय बमोलजमको प्रालिलिक कममचारी करारमा राख्नु पन े

भएकाल ेयोग्यता पुगेका नेपाली नागररकहरुल ेयो सूचना प्रकालशत भएको लमलतल े१५ (पन्र) लदन लभ्र  

राजस्ि लतरेको रलसद सलहत दरखास्त लदन हुन सम्बलन्ित सबैको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

यसको दरखास्त फाराम, दरखास्त दस्तुर, कायम–लििरण, पाररश्रलमक, सेिाका शतमहरु सलहतको लिस्ततृ 

लििरण कायामलयबाट िा ििेसाइट www.melamchimun.gov.np बाट समेत उपलब्ि हुनेछ । 

   

क्र.स. लबज्ञापन नं. पद तह संख्या दस्तुर 

      

      

 

क. योग्यता र अनभुि (नमनुा) : 

(१) नेपाली नागररकता प्राप्त । 

(२) न्यूनतम योग्यता (जस्तैाः नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त लिश्वलिद्यालयबाट Civil Engineering मा 

स्नातक (B.A) र कुनै सम्बलन्ित लिषयमा स्नातकोत्तर गरेको ।) 

(३) अनुभि (जस्तै B.A उतीणम गरी सम्बद्ध कायममा कम्तीमा ...... िषमको कायम अनुभि भएको  ।)  

(४) ... िषम उमेर पुरा भई ... िषम ननाघकेो हुनुपने । 

(५) नेपाल इलन्जलनयररङ्ग पररषद िा सम्बलन्ित पररषदमा दताम भएको । 

(६) अन्य प्रचललत कानुनद्वारा अयोग्य नभएको । 

ख. दरखास्त फाराम साथ सलंग्न गनुमपन:े शलैिक योग्यताको प्रमालणत प्रलतलललप, नेपाली नागररकताको 

प्रमाणप्र को प्रमालणत प्रलतलललप, अनुभिको प्रमालणत प्रलतलललप तथा प्रचललत नेपाल कानून बमोलजम 

लिलभन्न काउलन्सल िा पररषद ्िा अन्य लनकायमा दताम हुनुपने भए सो समेत भएको प्रमालणत प्रलतलललप 

संलग्न हुनुपनेछ । पेश गररने सबै प्रलतलललपको पछालड उम्मेदिार स्ियंले हस्तािर गरी प्रमालणत गनुमपदमछ ।  

 

 

 

अनसुचूी–३ 



(बुँदा ५.२ सँग सम्बलन्ित कायम लििरणको ढाँचा) 

मेलम्ची नगरपाललका 

नगर कायमपाललकको कायामलय 

मेलम्ची, लसन्िपुाल्चोक 

बागमती प्रदशे, नेपाल 

करारको लालग दरखास्त फाराम 

(क) िैयलत्तक लििरण : 

नाम, थर : 

दिेनागरीललपीमा   

अंग्रेजी िुलो 

िणममाला   

ना.प्र.नं :   जारी गन ेलजल्ला   ललङ्ग   

स्थायीिेगाना : लजल्ला :   न.पा :   

टोल :   

मागम/घर नं 

:   फोन नं :   

प्र ाचार गने िेगाना :   ई-मेल :   

बाबकुो नाम, 

थर :   

जन्म लमलत 

:   ई.सं.   

बाजेको नाम, 

थर :   

हालको 

उमेर : िषम :   मलहना :   

 

(ख) शैलिक योग्यता/ताललम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लालग चालहने आिश्यक न्यनूतम शैलिक 

योग्यता/ताललम मा्र  उल्लेख गने) 

आिश्यक 

न्यनूतम 

योग्यता 

लिश्वलिद्यालय/बोडम/ताललम लदईने 

संस्था 

शैलिक 

उपालि/ताललम 

संका

य 

श्रेणी/प्रलतश

त 

मलु 

लिषय 

शैलिक 

योग्यता           

ताललम           

(ग) अनभुि सम्बन्िी लििरण  

कायामलय पद सेिा/समहू/उपसमहू श्रेणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 

अिलि 

दलेख सम्म 

 

            

              

हालसालै

खिचकेो

फोटो 



मैले यस दरखास्तमा खलुाएका सम्पणूम लििरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सचूनाको लालग अयोग्य 

िहररने गरी कुनै सजायँ पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे िा लकुाएको िहररएमा प्रचललत काननू बमोलजम 

सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदिारले पालना गने भनी प्रचललत कानून तथा यस दरखास्त फारमका पषृ्ठहरुमा उल्लेलखत 

सबै शतम तथा लनयमहरु पालना गनम मञ्जरु गदमछु । साथै करारमा उल्लेलखत शतमहरु पणूम रुपमा पालना गनेछु र 

करारको समय भन्दा अगािै करारको अन्त्य गदाम कलम्तमा एक मलहनाको पिूम सचूना लदई कायामलयमा लनिेदन 

लदनेछु । 

उम्मेदिारको औिंाछाप 

उम्मेदिारको 

दस्तखत :   

दायाँ बायाँ लमलत :   

कायामलयले भन े: 

रलसदनं/भौ.नं. :   रोल नं. :   

दरखास्त अस्िीकृत भएसो को कारण :   

दरखास्त रुज ु

गनेको नाम र 

दस्तखत : 

  

दरखास्तस्िीकृत/अस्िीकृत 

गनेको नाम र दस्तखत : 

  

    

लमलत :   लमलत :   

 

द्रष्टव्याः दरखास्त साथ सचूनामा उल्लेलखत लगायत लनम्नलललखत कागजातहरु अलनिायम रुपमा उम्मेदिार आफैले 

प्रमालणत गरी पेश गनुम पनेछ । 

(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणप्र को प्रलतलललप,   (२) समकिता र सम्बद्ध आिश्यक पनेमा सो को प्रलतलललप, 

(३) न्यनूतम शैलिक योग्यताको प्रमाणप्र  र चाररल्र क प्रमाणप्र को प्रलतलललप, प्रालिलिक कायम (इलन्जलनयररङ्ग, 

स्िास््य तथा पश ुलचलकत्सा लगायतका अन्य िे्र ) का लालग आिश्यक पने व्यिसालयक प्रमाणप्र  (लाईसेन्सिा 

सम्बलन्ित पररषदमा दताम तथा निीकरणको प्रमाणप्र )को प्रलतलललप, ताललम र अनभुि आिश्यक पनेमा सो 

समेतको प्रलतलललप, आलद । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचूी–३.२ 

(बुँदा ५.२ सँग सम्बलन्ित कायम लििरणको ढाँचा) 

मेलम्ची नगरपाललका 

नगर कायमपाललकको कायामलय 

मेलम्ची, लसन्िपुाल्चोक 

बागमती प्रदेश, नेपाल 

प्रिशे-प्र  

परीिालथमले भने : 

क) सेिा : लिज्ञापन नं : लकलसम/समहू : 

  

ख) समहू :   

ग) उपसमहू :   

घ) श्रेणी :   

ङ) पद :   

च) परीिा केन्द्र :   

छ) उम्मेदिारको  नाम, थर :  

दस्तखत :  

 

नगरपाललकाको कममचारीले भने :- यस नगरपाललकाबाट ललइने उक्त पदको परीिा/अन्तरिाताममा तपाईलाई लनम्न केन्द्रबाट सलम्मललत हुन 

अनमुलत लदइएको छ । लिज्ञापनमा तोलकएको शतम नपगेुको िहर भएमा जनुसकैु अिस्थामा पलन यो अनमुलत रद्द हुनेछ । 

परीिा केन्द्र :                                     रोल नं : 

अलिकृतको दस्तखत : 

……………………………………………………………………………….. 

मेलम्ची नगरपाललका 

नगर कायमपाललकको कायामलय 

मेलम्ची, लसन्िपुाल्चोक 

बागमती प्रदेश, नेपाल 

प्रिशे-प्र  

परीिालथमले भने : 

क) सेिा : लिज्ञापन नं : लकलसम/समहू : 

  

ख) समहू :   

ग) उपसमहू :   

घ) श्रेणी :   

ङ) पद :   

च) परीिा केन्द्र :   

छ) उम्मेदिारको  नाम, थर :  

दस्तखत :  

 

नगरपाललकाको कममचारीले भने :- यस नगरपाललकाबाट ललइने उक्त पदको परीिा/अन्तरिाताममा तपाईलाई लनम्न केन्द्रबाट सलम्मललत हुन 

अनमुलत लदइएको छ । लिज्ञापनमा तोलकएको शतम नपगेुको िहर भएमा जनुसकैु अिस्थामा पलन यो अनमुलत रद्द हुनेछ । 

परीिा केन्द्र :                                     रोल नं : 

 

अलिकृतको दस्तखत : 

हालसालै

खिचकेो

फोटो 

हालसा

लैखिचे

कोफोटो 



 

करार सम्झौता 

 

मेलम्ची नगर कायमपाललकाको कायामलय, (यसपलछ पलहलो पि भलनएको  (र लसन्िपुाल्चोक लजल्ला , 

…………नगरपाललका, िडा नं .….. बस्ने श्री ………………..  )यसपलछ दोश्रो पि भलनएको (का 

बीच मेलम्ची नगरपाललकाको …………….को पदमा कामकाज गनम गराउन लमलत …………… को 

लनणमय अनसुार दहेायका शतमको अलिनमा रलह दोश्रो पिल ेपलहलो पिलाई सेिा उपलब्ि गराउन मन्जुर 

भएकाल ेयो करार सम्झौता गरी एक /एक प्रलत आपसमा बुलझ ललयए/लदयए : 

शतमहरु : 

१. कामकाज सम्बन्िमा : दोस्रो पिले आफुलाई तोलकएको संलग्न कायम लििरण अनुसार पलहलो 

पिल ेतोकेको िा अह्राय बमोलजम समय र स्थानमा उपलस्थत भई ककायमसम्पादन गनुम पनेछ ।  

२ . पाररश्रलमक तथा सलुििा: पलहलो पिल े दोश्रो पिलाई मालसक रुपमा तलब िापत 

रु...................., स्थानीय भत्ता िापत रु………., महगी भत्ता िापत रु.......... र अन्य भत्ता रु 

............... गरी जम्मा रु .................... (अिरेपी....................) उपलब्ि गराउनु पनेछ ।  

३. आचरणको पालना : दोश्रो पिले मेलम्ची नगरपाललकाको प्रचललत कानूनमा ब्यिस्था भएका 

आचरण तथा अनुशासन सम्बलन्ि व्यिस्थाहरु अलनिायम पालना गनुम पनेछ । आचरण उलङ्घन 

गरेको अिस्थामा पलहलो पिले कुनै पलन बेला करार सम्झौता रद्द गनम सक्नेछ । 

४. लिदााः दोस्रो पिलाई सािमजलनक लबदा बाहके िालषमक रुपमा संलचत भई लजम्मेिारी नसने गरी 

दहेाय बमोलजम हुनेछ । 

 मालसक रुपमा १(एक) लदन भैपरी लिदा, 

 लकररया लिदा १५ (पन्र) लदन,  

 सुत्केरी लिदा अलघ पछी गरी ६० (साठ्ठी) लदन, 

तर दोस्रो पिल ेआिश्यक परेको खण्डमा सािमजलनक लिदाको लदनमा पलन सेिा उपलब्ि गराउन 

पनेछ । सािमजलनक लबदाको लदनमा कायामलयमा काम लगाए िापत मालसक करार रकमको 

दामासाहील ेहुन आउने रकम दोश्रो पिलाई लदनु पनेछ । माथी उल्ललेखत लिदा बाहके लिरामी 

लिदा बस्नु परेमा दोस्रो पिले प्राप्त गने भैपरी लिदाबाट कट्टा हुने गरी लिदा प्राप्त गनम सक्नेछ । भैपरी 

लिदा नभएको हकमा तलब कट्टा हुने गरी लिरामी लिदा प्राप्त गनम सक्नेछ । लिदा सम्बन्िी अन्य 

व्यिस्था तोके बमोलजम हुनेछ । 

५. कायामलय सम्पलत्तको सुरिा : दोस्रो पिल ेपलहलो पिको चल अचल सम्पलत्तको नोक्सानी िा 

लहनालमना गरेमा सो को िलतपूलतम िा हानी नोक्सानीको लबगो दोस्रो पिबाट सरकारी लबगो सरह 

असुल उपर गररनेछ । 

६. गोप्यता : दोस्रो पिले पलहलो पिको कागजप्र , लजन्सी सामान एिं गोप्य कुरा िा कागजात कुनै 

अनलिकृत व्यलक्त िा दशेलाई उपलब्ि गराएको प्रमालणत भएमा दोस्रो पिलाई करारबाट हटाई 

सोबाट भएको हानी नोक्सानीको िलतपूलतम सरकारी बाकँी सरह दोश्रो पिबाट भराईनेछ र कालो 

सूचीमा समेत रालख प्रचललत कानून बमोलजम कारिाही गररनेछ। 



७. करार अिलि : यो करार अिलि ………………..  दलेख लागु भई …………असार मसान्त 

सम्मको लालग हुनेछ ।  

८. कायमसम्पादन मलू्यांकन : पलहलो पिल ेदोस्रो पिको कायम सम्पादन मूल्यांकन गने र सो मूल्यांकन 

गदाम सालिसाली लनरन्तरता लदन उपयुक्त दलेखएमा कायमलिलिको दफा १३ को उपदफा )३ (

बमोलजम हुनेछ । 

९. पाररश्रलमक कट्टी र करार सिेाको अन्त्याः दोश्रो पिल े पलहलो पिलाई लगातार ७ (सात) लदन 

भन्दा बढी सेिा उपलब्ि नगराएमा िा लिना सूचना अनपुलस्थत रहमेा अनुपलस्थत रहकेो 

पाररश्रलमक दामासाही कट्टा गररनेछ ।  शतम बमोलजम सेिा नगरेमा पलहलो पिले यो सम्झौता 

स्ित: रद्द गरी अको व्यिस्था गनम बािा पने छैन । दोश्रो पिल ेशारररीक रुपमा अस्िस्थ भई ३० 

(तीस) लदन सम्म लगातार सेिा उपलब्ि असमथम भएमा पलहलो पिले दोश्रो पिसँगको यो 

सम्झौता रद्द गरी लनजको सट्टामा अको व्यलक्तलाई करारमा राखी काममा लागाउन बािा पने छैन 

साथ ैउक्त अििीको पाररश्रलमक दोश्रो पिलाई लदन िाध्य हुने छैन ।  

१० . दािी नपगु्न े: दफा १२ को उपदफा (५) बमोलजम हुनेछ । 

११. प्रचललत काननू लागू हुन े: यस सम्झौतामा उल्लखे नभएको कुरा प्रचललत कानून बमोलजम हुनेछ ।  

 

नगरपाललकाको तफम बाट  (पलहलो पि):  दोस्रो पि (करार गन ेव्यलक्त) : 

हस्तािर :      हस्तािर : 

नाम :       नाम :  

पद :       िेगाना :  

लमलताः       लमलताः 

कायामलयको छापाः  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी –५ 



(बुँदा ११.३ सगँ सम्बलन्ित करार सचूना प्र को ढाँचा) 

मेलम्ची नगरपाललका 

नगर कायमपाललकको कायामलय 

मेलम्ची, लसन्िपुाल्चोक 

बागमती प्रदशे, नेपाल 

च.नं.:-      लमलत:-   

प.सं. :  

श्री ........................................, 

िेगाना .................................. 

 

लिषयाः करारमा लनयलुक्त सम्बन्िमा । 

 

 तपाईलाई लमलत २०७../..../... लनणमयानसुार सलूचकरण गररए बमोलजम 

.......................................... (पदको नाम िा काम) का  लालग  यसैसाथ  संलग्न  करार सम्झौता बमोलजम 

लमलत २०७..../..../...  दलेख २०७..../...../.... सम्म करारमालनयकु्त गररएको हुदँा संलग्न कायमशतम अनरुुप आफ्नो 

काम इमान्दारी पूिमक, व्यिसालयक मलू्य र मान्यता, र प्रचललत लनयम काननूको पररलि लभ्र  रही कायम सम्पादन 

गनुमहुन जानकारी गराइन्छ ।  

 साथै आफ्नो काम र कतमव्य पालना गदाम यस नगरपाललकाको कममचारीले पालना गनुमपने आचार 

संलहता र आचरणको समेत पररपालना गनुमहुन जानकारी गराइन्छ ।  

  

यस नगरपाललकामा करारमा लनयकु्त हुन ुभएकोमा बिाई छ । 

....................... 

                                                                                                                 अलिकृत 

बोिाथम: 

श्री प्रशासन शाखााः हालजरीको व्यिस्था हुन ।  

श्री आलथमक प्रशासन शाखााः प्रमालणत हालजर (Time Sheet) सलहतको प्रलतिेदनका आिारमा सम्झौता 

बमोलजमको रकम मालसक रूपमा उपलब्ि गराउनुहुन ।  

श्री िडा कायामलय, ...............................  

नगर कायमपाललकाको कायामलय । 

 

प्रमाणीकरण लमलत : २०७७/१०/२५ 


