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स्थानीय राजपत्र
मेलम्ची नगरपाललकाद्वारा प्रकालित
खण्ड ४) भाद्र २४गते, २०७७ साल) संख्या : ७

भाग-१

मेलम्ची नगरपाललका लिन्धपु ाल्चोक,
मेलम्ची नगरपाललकामा करारमा प्रालिलधक कममचारी
व्यिस्थापन गने िम्बन्धी कायमलिलध, २०७७

प्रस्तािनााः मेलम्ची नगरपाललकाले उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाह र लवकास लनमााणको कायालाई
व्यवलस्थत र प्रभावकारी बनाउन यस नगरपाललकाको स्वीकृ त कमाचारी दरवन्दीको अलधनमा रलह
प्रालवलधक कमाचारीको ररक्त पदमा करार सम्झौताका आधारमा सेवा करारमा ललने कायालाई
व्यवलस्थत गनाका लालग मेलम्ची नगरपाललका नगर कायापाललकाले लमलत २०७७/०५/२४ मा यो
कायालवलध स्वीकृ त गरी जारी गरेको छ ।
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१.िलं िप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस कायालवलधको नाम “मेलम्ची नगरपाललकामा करारमा प्रालवलधक
कमाचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायालवलध, २०७७” रहेको छ ।
(२)यो कायालवलध कायापाललकाले लनणाय गरे को लमलतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
२.पररभाषा : लवषय वा प्रसगं ले अको अथा नलागेमा यस कायालवलधमा:
(क)“प्रमख
ु ” भन्नाले मेलम्ची नगरपाललकाको नगर प्रमख
ु सम्झनु पदाछ ।
(ख) “ऐन” भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनु पदाछ ।
(ग)“कायालवलध” भन्नाले “मेलम्ची नगरपाललकामा करारमा प्रालवलधक कमाचारी व्यवस्थापन
सम्बन्धी कायालवलध, २०७७” सम्झनु पदाछ ।
(घ)“कायाालय” भन्नाले मेलम्ची नगरपाललका नगर कायापाललकाको कायाालय सम्झनु पदाछ ।
(ङ)“प्रालवलधक कमाचारी” भन्नाले दफा ३(२) बमोलजम प्रालवलधक सेवा उपलब्ध गराउने गरी
व्यवस्था भएका कमाचारी सम्झनु पदाछ ।
(च) “सलमलत” भन्नाले दफा ४ बमोलजम गलित पदपलू ता सलमलत सम्झनु पदाछ ।
(छ) “नवीकरण” भन्नाले दफा ४ बमोलजम पवू ा सेवा र िता बमोलजम करार सेवाको म्याद थप भन्ने
सम्झनु पदाछ ।
(ज) “कायापाललका” भन्नाले मेलम्ची नगरपाललकाको नगर कायापाललका भन्ने सम्झनु पदाछ ।
३.कायमलिलध लागू हुने िेत्र र िेिा : (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७७ को दफा ८३
को उपदफा (७) तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १५ (४) बमोलजम
प्रालवलधक कमाचारी करारमा राख्ने प्रयोजनको लालग यो कायालवलध स्वीकृ त गरी लागू गररएको छ ।
(२) कायाालयले देहायको सेवासँग सम्बलन्धत प्रालवलधक कमाचारी यस कायालवलध
बमोलजम अवलध तोकी करारमा राख्न सक्नेछ :
(क) इलन्जलनयररङ्ग सेवासँग सम्बलन्धत
(ख) कृ लष सेवासँग सम्बलन्धत
(ग) पिु सेवासँग सम्बलन्धत
(घ) वन सेवासँग सम्बलन्धत
(ङ) स्वास््य सेवासँग सम्बलन्धत
(च) अन्य कुनै प्रालवलधक सेवासँग सम्बलन्धत ।
४.पदपलु तम िलमलत : (१) ररक्त माग पद सख्ं याका आधारमा कायालवलधको दफा ५, ६, ७, ८, ९ र
१० बमोलजमको काया सम्पादन गना देहायको पदपलू ता सलमलत रहनेछ :
(क) प्रमख
– सयं ोजक
ु प्रिासकीय अलधकृ त
(ख) नगर प्रमख
ु ले तोके को लवषय लवज्ञको रुपमा
सरकारी सेवाको अलधकृ त स्तरको कमाचारी
–लवज्ञ सदस्य
(ग) नगरपाललकाको सम्वलन्धत लवषयगत
िाखा प्रमख
– सदस्य
ु
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(२) उपदफा (१) को सलमलत गिन गदाा सयं ोजकले १ जना सदस्य- सलचव तोक्न सक्नेछ ।
(३) सलमलतको बैिक भत्ता तथा अन्य पाररश्रलमक लोकसेवा आयोगको स्वीकृ त मापदण्ड बमोलजम
हुनेछ ।
५.प्रारलम्भक योग्यताक्रम िच
ु ी छनौट िम्बन्धी व्यिस्था : दफा ३ को उपदफा (२) बमोलजमका
प्रालवलधक कमाचारी करारमा राख्ने प्रयोजनको लालग प्रारलम्भक योग्यताक्रम सचू ी छनोट सम्बन्धी
व्यवस्था देहाय बमोलजम हुनेछ :
(१)प्रालवलधक कमाचारी आवश्यकताको सचू ना अनुसचू ी-१ बमोलजम स्वीकृ त काया
लववरण बमोलजम पद वा सेवा क्षेत्र तथा सम्बलन्धत सेवा समहू को योग्यता, पाररश्रलमक, सेवा िता
समेत तोकी कायाालयको सचू नापाटी, वेवसाईट तथा अन्य कुनै सावाजलनक स्थलमा अनुसचू ी-२
बमोलजमको ढाँचामा कम्तीमा १५ (पन्र) लदनको सचू ना प्रकािन गनपुा नेछ ।
(२) आवेदन फारामको ढाँचा अनुसचू ी-३ बमोलजम हुनछ
े । आवेदन दस्तरु
नगरपाललकाबाट लनधाारण भए बमोलजम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोलजम आवेदन माग भएको प्रालवलधक काया (इलन्जलनयररङ्ग,
स्वास््य तथा पिु लचलकत्सा लगायतका अन्य क्षेत्र) का लालग आवश्यक पने व्यवसालयक प्रमाणपत्र
(लाईसेन्स) प्राप्त तथा सम्बलन्धत पररषदमा दताा तथा नवीकरण हुनपु ने भए सो समेत गरे का व्यलक्तले
मात्र आवेदन लदन सक्नेछन् । प्राप्त भएका आवेदन अलधकृ तबाट स्वीकृ त गराइ अनुसचू ी-३.२
बमोलजमको प्रवेि पत्र आवेदकलाइ लदनपु नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोलजम पना आएका आवेदनहरु देहायको आधारमा दफा ४ को
उपदफा (१) बमोलजम गलित सलमलतले मल्ु याङ्कन गदाा देहाय बमोलजमको प्रलक्रया अपनाई
प्रारलम्भक योग्यताक्रम सलु चकृ त गनपुा नेछ :
(क) तोलकएको न्यनू तम िैलक्षक योग्यताको प्राप्त लब्धांक प्रलतित बापत अलधकतम ७० अंक, यस
खण्ड बापतको अङ्क लनधाारण देहाय अनुसार सत्रु को प्रयोग गरी गररनेछ ।
न्यनू तम िैलक्षक योग्यताको प्राप्त लब्धाङ्क प्रलतित
𝑥 ७०
१००
(ख) न्यनू तम भन्दा मालथल्लो िैलक्षक योग्यता बापत १० अक
ं , यस खण्ड बापतको अङ्क लनधाारण
देहाय अनसु ार सत्रु को प्रयोग गरी गररनेछ ।
मालथल्लो िैलक्षक योग्यताको प्राप्त लब्धाङ्क प्रलतित
𝑥 १०
१००
(ग) नेपाल सरकारद्वारा संचाललत कायाक्रम वा मान्यता प्राप्त लनकाय वा हालका स्थानीय तहहरुमा
सम्बलन्धत पदमा रही काम गरे को अनुभव वापत प्रलत वषा २ अंकका दरले अलधकतम १० अंक
।
(घ) मेलम्ची नगरपाललकाको स्थायी वालसन्दा भएमा १० अंक र लसन्धपु ाल्चोक लजल्ला लभत्रका
बालसन्दा भएमा ५ अंक ।
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(५) उपदफा (४)को खण्ड (क) र (ख) बमोलजम अक
ं लनधाारण गदाा सी.लज.पी.ए. मा लब्धाक
ं
हुनेहरुको हकमा सम्बलन्धत लवश्वलवद्यालयले लनधाारण गरे को प्रलतितका आधारमा र सम्बलन्धत
लवश्वलवद्यालयले सी.जी.पी.ए. को प्रलतित लनधाारण नगरे को भए लत्रभवु न लवश्वलवद्यालयको
सी.जी.पी.ए. का लालग लनधाारण गररएको प्रलतितका आधारमा गनपाु नेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोलजम मल्ु याङ्कन गरी सबै भन्दा बढी अंक प्राप्त गने उम्मेदवारहरु
मध्येबाट माग गरे को पद संख्याको तेब्बर संख्यामा उम्मेदवारहरुको लसफाररस गनुापनेछ ।
तर दरखास्त नै कम परे को वा माग संख्या ५ (पाँच) भन्दा कम भएको अवस्थामा उक्त
पदमा पना आएका सबै आवेदकहरुलाई प्रारलम्भक योग्यता क्रममा लसफाररस गना बाधा पने छै न ।
६. िूलचकरणको लििरण प्रकाशन गने: (१) दफा ५ को उपदफा (६) बमोलजम लसफाररसको
आधारमा कायाालयले उम्मेदवारहरुको रोल नम्बर, नाम थर, िे गाना समेत उल्लेख गरी सलू चकरणको
लववरण प्रकािन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमका उम्मेदवारलाई लछटो सम्पका हुने सञ्चार माध्यमबाट
जानकारी गराई सोको अलभलेख समेत राख्नुपनेछ ।
७. अलन्तम छनौट िम्बन्धी व्यिस्था : (१) दफा ६ बमोलजम सलु चकरण भएका उम्मेदवारहरुबाट
मात्र अलन्तम छनौट गररनेछ ।
(२) अलन्तम छनौटको लालग पदको लजम्मेवारी, गालम्भयाता तथा आवश्यकताको
आधारमा दफा ४ को उपदफा (१) बमोलजमको सलमलतले लललखत परीक्षा, प्रयोगात्मक
परीक्षा तथा अन्तरवाताा समेत गना सक्नेछ । अलन्तम छनौट गदाा देहाय बमोलजमको
अंकभारको आधारमा गररनेछ ।
(क) प्रारलम्भक योग्यताक्रमको आधारमा ३० (तीस) अंक, यस खण्ड बापतको अंक लनधाारण गदाा
देहायको सत्रु प्रयोग गरी गररनेछ ।
दफा ५ बमोलजम जम्मा प्राप्ताङ्क
𝑥 ३०
१००
(ख) लललखत परीक्षा बापत ५०(पचास) अक
ं ,
(ग) अन्तरवाताा वापत अलधकतम २०(बीस) अक
ं ,
(३) कुनै पदको प्रयोगात्मक परीक्षा ललनपु ने भएमा सो को अक
ं भार दफा ४ बमोलजमको
सलमलतले लनधाारण गना सक्नेछ ।
(४) कायाालय सहयोगीको हकमा अन्तवाातााको माध्यमबाट छनौट गरी लसफाररस गररनेछ
।
८. लललित परीिा :(१) दफा ६ बमोलजम सलू चकरण भएका उम्मेदवारहरु मात्र लललखत परीक्षामा
समावेि हुन पाउनेछन् ।
(२) लललखत परीक्षाको उत्तीणााङ्क ४० प्रलतित हुनेछ ।
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(३) लललखत परीक्षामा सवाालधक अङ्क प्राप्त गने उम्मेदवारहरु मध्येबाट लोकसेवा
आयोगको स्वीकृ त कायालवलध बमोलजमको सख्ं यामा उम्मेदवार थप गरी नलतजा प्रकािन
गनापु नेछ ।
९. अन्तिामताम : (१) लललखत परीक्षामा उत्तीणा उम्मेदवारको अन्तवाातााको लालग दफा ४ बमोलजमको
सलमलतले अन्तवााताा सलमलत गिन गनेछ ।
(२) पररवारको सदस्य वा लनकटतम व्यलक्त परीक्षाथी भएमा अन्तवााताा सलमलतमा बस्न
पाइनेछैन ।
(३) अन्तवााताामा दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोलजमको अंक भारमा
अलधकतम ७० प्रलतित र न्यनू तम ४० प्रलतित को लसमा लभत्र रही मल्ू याङ्कन गनुापनेछ
१०. अलन्तम योग्यताक्रम लिफाररिाः (१) दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख) र (ग)
को (प्रयोगात्मक परीक्षा हुनेको हकमा दफा ७ को उपदफा (३) समेतको) अङ्क जोडी सबैभन्दा
बढी अङ्क प्राप्त गने उम्मेदवार पलहलो हुने गरी योग्यताक्रम लसफाररस सचू ी प्रकािन गररनेछ ।
(२) योग्यताक्रम लसफाररससचू ी प्रकािन गदाा लोकसेवा आयोगको स्वीकृ त कायालवलध
बमोलजमको संख्यामा वैकलल्पक उम्मेदवारको सचू ी र बाँकी उम्मेदवारको अस्थायी
योग्यताक्रम सचू ी समेत प्रकािन गनुापनेछ ।
११.करार गनेाः (१) कायाालयले लसफाररस गरे का सफल उम्मेदवारलाई ७ (सात) लदनको म्याद लदई
करार सम्झौता गना सचू ना लदनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको अवधी लभत्र करार सम्झौता गना आउने सफल उम्मेदवारसँग
कायाालयले अनुसचू ी–१ बमोलजमको कायालववरण सलहत अनुसचू ी–४ बमोलजमको
ढाँचामा करार गनपुा नेछ । उक्त अवलध लभत्र सम्पका राख्न नआएमा क्रमिः योग्यताक्रम
अनुसार वैकलल्पक उम्मेदवारलाई सचू ना लदई करार गना सलकनेछ ।
(३)उपदफा (२) बमोलजम करार गरे पश्चात अनुसचू ी -५ बमोलजमको पत्र कायाालयले
करार सम्झौता भएको कमाचारीलाई लदनपु नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोलजम कायाालयले कायालववरण लदँदा लवषयगत िाखा समेत तोक्नु
पनेछ ।
(५) यस कायालवलध बमोलजम करार गदाा सामान्यतः आलथाक वषाको श्रावण १ (एक)गते
देलख अको वषाको असार मसान्त सम्मका लालग मात्र करार गनाु पनेछ । तर उक्त पदले
गनापु ने काम समाप्त भएमा वा पयााप्त नभएमा वा कायाप्रारम्भ नै नभएको अवस्थामा
नगरपाललकाले कामको बोझ र पररलस्थलत हेरी करारको अवधी थपघट गना सक्नेछ ।
(६)प्रालवलधक कमाचारीले स्वेच्छाले करार लनरन्तरता गना नचाहेमा कम्तीमा १ (एक)
मलहना अगालड कायाालयमा लललखत रुपमा जानकारी गराउनु पनेछ । यसरी जानकारी
नगराई करार अन्त्य गरी काम छोडेमा त्यस्तो व्यलक्तलाई पनु ः करारमा काम गने अवसर
लदईने छै न । त्यस्ता कमाचारीलाई कालो सचु ीमा रालखनेछ ।
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१२.कायम शतम, पाररश्रलमक, िलु िधा र अिधी:(१) यस कायालवलध बमोलजम सेवा करार सम्झौता
गररएका प्रालवलधक कमाचारीको मालसक पाररश्रलमक सम्बलन्धत तह वा पदको िरुु तलब स्के लमा
नबढ्ने गरी वा करार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोलजम हुनछ
े । स्थानीय भत्ता पाउने स्थानमा करार
सेवा गदाा नेपाल सरकारको दररे ट वा सम्झौता बमोलजमकरारमा उल्लेख भए अनसु ार स्थानीय भत्ता
उपलब्ध गराउन सलकनेछ । दैलनक भ्रमण भत्ता तथा लफल्ड भत्ता तोके बमोलजम हुनेछ ।
(२) वषामा एकपटक पोिाक भत्ता र चाडपवा भत्ता उपलब्ध हुनेछ ।
(३) कायाालयले कायालववरणमा उल्लेख भए बमोलजम प्रगलतको स्थलगत वा वस्तुगत
प्रलतवेदनका आधारमा काया सम्पादन अनुसार उल्लेख भए बमोलजमको भ्रमण भत्ता वा
लफल्ड भत्ता उपलब्ध गराउन सक्नेछ,
(४) कायाालयले करारका प्रालवलधक कमाचारीको पाररश्रलमक भक्त
ु ानी गदाा लनजले
मलहनाभरी गरे को कामको लववरण (Time Sheet) सलहतको प्रलतवेदन तयार गना लगाई
सम्बलन्धत लवषयगत िाखाको लसफाररसको आधारमा मात्र भक्त
ु ानी गनुा पनेछ ।
(५) यस कायालवलध बमोलजम करार सम्झौता भएका प्रालवलधक कमाचारीले करारमा काम
गरे कै आधारमा पलछ कुनै पलन पदमा अस्थायी वा स्थायी लनयक्त
ु ी हुनका लालग कुनै पलन
दाबी गना पाउने छै न ।
(६) उपदफा (१) बमोलजम करार गदाा काम िरुु गने लमलत र अन्त्य गने लमलत समेत उल्लेख
गनुापनेछ । तर त्यस्तो करारको अवधी एक पटकमा १ (एक) वषा भन्दा बढी हुने छै न ।
(७) यस कायालवलध लवपररतको अवलध उल्लेख गरी वा करारमा उल्लेख भए भन्दा बढी
रकम भक्त
ु ानी लदएमा त्यसरी अवलध उल्लेख गने वा रकम भक्त
ु ानी गने कमाचारीको तलव
भत्ताबाट कट्टा गरी असल
ू उपर गररनेछ र लवभागीय कारवाहीको लालग लसफाररस गररनेछ
।
१३. करार निीकरण र िमाप्ती :(१) यस कायालवलध बमोलजम करार गररएको पद वा दरबन्दीमा
स्थायी कमाचारी खलटई आएमा त्यस्तो व्यलक्तको करार स्वत:अन्त्य हुनेछ ।
(२) मालथ जनु सक
ु ै कुरा लेखेको भएतापलन करार सम्झौता गररएको प्रालवलधक कमाचारीको
काया सन्तोषजनक नभएको भलन कायारत लवषयगत िाखा वा कायाालयले लसफाररस गरेमा
प्रमख
ु ले आवश्यक छानलवन गना लगाई सफाइको मौका लदई कायाालयले जनु सक
ुै
अवस्थामा करार समाप्त गना सक्नेछ ।
(३) कायारत लवषयगत िाखा वा कायाालयले काया सन्तोषजनक रहेको भनी लसफाररस
भई आएमा र लनजले सम्पादन गरी रहेको कायालाई लनरन्तरता लदनु पने भएमा आवश्यकता
पलहचान गरी कायापाललकाको लनणायानसु ार करार सम्झौता नवीकरण गना सक्नेछ ।
१४. लिलिध : यस कायालवलध कायाान्वयनको क्रममा थप व्यवस्था गनाु परे मा यस कायालवलध तथा
प्रचललत काननू सँग नबालझने गरी कायापाललकाले आवश्यक लनणाय गना सक्नेछ ।
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अनसु चू ी–१
(बँदु ा ५.१ सँग सम्बलन्धत कायालववरणको ढाँचा)
मेलम्ची नगरपाललका
नगर कायमपाललकको कायामलय
मेलम्ची, लसन्धपु ाल्चोक
बागमती प्रदेि, नेपाल
कायम लििरणको नमुना:
प्रालवलधक कमाचारीको नाम :
काम गनपुा ने स्थान वा िाखा/महािाखा :
प्रालवलधक कमाचारीको पद :
सपु ररवेक्षक :
प्रलतवेदन पेि गनुापने अलधकारी :
काया लववरण :
१.
२.
३.
४.
५.
६.
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अनसु चू ी–२
(बँदु ा ५.१ सँग सम्बलन्धत काया लववरणको ढाँचा)
मेलम्ची नगरपाललका
नगर कायमपाललकको कायामलय
मेलम्ची, लसन्धपु ाल्चोक
बागमती प्रदेि, नेपाल
करारमा िेिा ललने िम्बन्धी िच
ू ना
(सचु ना प्रकालित लमलतः २०७ / / )
मेलम्ची नगरपाललकाको लागी .................................... (लवषयगत िाखा) मा रहने गरी
.................................. (पद) को रुपमा देहाय बमोलजमको प्रालवलधक कमाचारी करारमा राख्नु पने
भएकाले योग्यता पगु ेका नेपाली नागररकहरुले यो सचू ना प्रकालित भएको लमलतले १५ (पन्र) लदन लभत्र
राजस्व लतरे को रलसद सलहत दरखास्त लदन हुन सम्बलन्धत सबैको लालग यो सचू ना प्रकािन गररएको छ ।
यसको दरखास्त फाराम, दरखास्त दस्तुर, काया–लववरण, पाररश्रलमक, सेवाका िताहरु सलहतको लवस्तृत
लववरण कायाालयबाट वा वेवसाइट www.melamchimun.gov.np बाट समेत उपलब्ध हुनेछ ।
क्र.स.

लबज्ञापन नं.

पद

तह

संख्या

दस्तुर

क. योग्यता र अनुभि (नमुना) :
(१) नेपाली नागररकता प्राप्त ।
(२) न्यूनतम योग्यता (जस्तैः नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त लवश्वलवद्यालयबाट Civil Engineering मा
स्नातक (B.A) र कुनै सम्बलन्धत लवषयमा स्नातकोत्तर गरे को ।)
(३) अनुभव (जस्तै B.A उतीणा गरी सम्बद्ध कायामा कम्तीमा ...... वषाको काया अनुभव भएको ।)
(४) ... वषा उमेर परु ा भई ... वषा ननाघेको हुनुपने ।
(५) नेपाल इलन्जलनयररङ्ग पररषद वा सम्बलन्धत पररषदमा दताा भएको ।
(६) अन्य प्रचललत कानुनद्वारा अयोग्य नभएको ।
ि. दरिास्त फाराम िाथ िंलग्न गनमपु ने: िैलक्षक योग्यताको प्रमालणत प्रलतलललप, नेपाली नागररकताको
प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलललप, अनुभवको प्रमालणत प्रलतलललप तथा प्रचललत नेपाल कानून बमोलजम
लवलभन्न काउलन्सल वा पररषद् वा अन्य लनकायमा दताा हुनुपने भए सो समेत भएको प्रमालणत प्रलतलललप
संलग्न हुनुपनेछ । पेि गररने सबै प्रलतलललपको पछालड उम्मेदवार स्वयंले हस्ताक्षर गरी प्रमालणत गनुापदाछ ।
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अनसु ूची–३
(बुँदा ५.२ सँग सम्बलन्धत काया लववरणको ढाँचा)
मेलम्ची नगरपाललका
नगर कायमपाललकको कायामलय
मेलम्ची, लसन्धपु ाल्चोक
बागमती प्रदेि, नेपाल
करारको लालग दरिास्त फाराम

हालसालै
खिचेको
फोटो

(क) िैयलिक लििरण :
देवनागरीललपीमा
अंग्रेजी िुलो
वणामाला

नाम, थर :
ना.प्र.नं :

जारी गने लजल्ला

स्थायीिे गाना :

लजल्ला :

न.पा :
मागा/घर नं
:

टोल :
पत्राचार गने िे गाना :
बाबुको नाम,
थर :
बाजेको नाम,
थर :

ललङ् ग

फोन नं :
ई-मेल :

जन्म लमलत
:
हालको
उमेर : वषा :

ई.स.ं
मलहना :

(ख) िैलक्षक योग्यता/ताललम (दरखास्त फाराम भरे को पदको लालग चालहने आवश्यक न्यूनतम िैलक्षक
योग्यता/ताललम मात्र उल्लेख गने)
आवश्यक
न्यूनतम
योग्यता
िैलक्षक
योग्यता
ताललम

लवश्वलवद्यालय/बोडा/ताललम लदईने
संस्था

िैलक्षक
उपालध/ताललम

सक
ं ा
य

श्रेणी/प्रलत
ित

मल
ु
लवषय
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(ग) अनुभव सम्बन्धी लववरण
कायाालय

पद

सेवा/समहू /उपसमहू

श्रेणी/तह

स्थायी/अस्थायी/करार

अवलध
देलख

सम्म

मैले यस दरखास्तमा खल
ु ाएका सम्पणू ा लववरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बझु ाएको पदको सचू नाको लालग अयोग्य
िहररने गरी कुनै सजायँ पाएको छै न । कुनै कुरा ढाँटे वा लुकाएको िहररएमा प्रचललत कानून बमोलजम
सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचललत कानून तथा यस दरखास्त फारमका पृष्ठहरुमा उल्लेलखत
सबै िता तथा लनयमहरु पालना गना मञ्जुर गदाछु । साथै करारमा उल्लेलखत िताहरु पूणा रुपमा पालना गनेछु र करारको
समय भन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाा कलम्तमा एक मलहनाको पूवा सूचना लदई कायाालयमा लनवेदन लदनेछु ।
उम्मेदवारको
उम्मेदवारको औिं ाछाप
दस्तखत :
दायाँ
बायाँ
लमलत :
कायामलयले भने :
रलसदनं/भौ.नं. :
दरखास्त अस्वीकृ त भएसो को कारण :
दरखास्त रुजु
गनेको नाम र
दस्तखत :
लमलत :

रोल नं. :

दरखास्तस्वीकृ त/अस्वीकृ त
गनेको नाम र दस्तखत :
लमलत :

द्रष्टव्यः दरखास्त साथ सचू नामा उल्लेलखत लगायत लनम्नलललखत कागजातहरु अलनवाया रुपमा उम्मेदवार आफै ले
प्रमालणत गरी पेि गनुा पनेछ ।
(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलललप, (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रलतलललप,
(३) न्यूनतम िैलक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलललप, प्रालवलधक काया (इलन्जलनयररङ् ग,
स्वास््य तथा पिु लचलकत्सा लगायतका अन्य क्षेत्र) का लालग आवश्यक पने व्यवसालयक प्रमाणपत्र (लाईसेन्सवा
सम्बलन्धत पररषदमा दताा तथा नवीकरणको प्रमाणपत्र)को प्रलतलललप, ताललम र अनुभव आवश्यक पनेमा सो समेतको
प्रलतलललप, आलद ।
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अनुसूची–३.२
(बुँदा ५.२ सँग सम्बलन्धत काया लववरणको ढाँचा)
मेलम्ची नगरपाललका
नगर कायमपाललकको कायामलय
मेलम्ची, लसन्धुपाल्चोक
बागमती प्रदेि, नेपाल
प्रिेश-पत्र
परीक्षालथाले भने :
क) सेवा :
ख)
ग)
घ)
ङ)
च)
छ)

समहू :
उपसमूह :
श्रेणी :
पद :
परीक्षा के न्द्र :
उम्मेदवारको

लवज्ञापन नं :

हालसालै
खिचेको
फोटो

लकलसम/समूह :

नाम, थर :
दस्तखत :

नगरपाललकाको कमाचारीले भने :- यस नगरपाललकाबाट ललइने उक्त पदको परीक्षा/अन्तरवाताामा तपाईलाई लनम्न के न्द्रबाट सलम्मललत हुन
अनुमलत लदइएको छ । लवज्ञापनमा तोलकएको िता नपुगेको िहर भएमा जुनसुकै अवस्थामा पलन यो अनुमलत रद्द हुनेछ ।
परीक्षा के न्द्र :
रोल नं :

अलधकृ तको दस्तखत :
………………………………………………………………………………..
मेलम्ची नगरपाललका
नगर कायमपाललकको कायामलय
मेलम्ची, लसन्धुपाल्चोक
बागमती प्रदेि, नेपाल
प्रिेश-पत्र

हालसा
लैखिचे
कोफोटो

परीक्षालथाले भने :
क)

सेवा :

ख)
ग)
घ)
ङ)
च)
छ)

समहू :
उपसमूह :
श्रेणी :
पद :
परीक्षा के न्द्र :
उम्मेदवारको

लवज्ञापन नं :

लकलसम/समूह :

नाम, थर :
दस्तखत :

नगरपाललकाको कमाचारीले भने :- यस नगरपाललकाबाट ललइने उक्त पदको परीक्षा/अन्तरवाताामा तपाईलाई लनम्न के न्द्रबाट सलम्मललत हुन
अनुमलत लदइएको छ । लवज्ञापनमा तोलकएको िता नपुगेको िहर भएमा जुनसुकै अवस्थामा पलन यो अनुमलत रद्द हुनेछ ।
परीक्षा के न्द्र :
रोल नं :
अलधकृ तको दस्तखत :
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करार िम्झौता
मेलम्ची नगर कायापाललकाको कायाालय, (यसपलछ पलहलो पक्ष भलनएकोर लसन्धपु ाल्चोक लजल्ला (,
…………नगरपाललका, वडा नं .….. बस्ने श्री ……………….. का (यसपलछ दोश्रो पक्ष भलनएको)
बीच मेलम्ची नगरपाललकाको…………….को पदमा कामकाज गना गराउन लमलत …………… को
लनणाय अनुसार देहायका िताको अलधनमा रलह दोश्रो पक्षले पलहलो पक्षलाई सेवा उपलब्ध गराउन मन्जरु
भएकाले यो करार सम्झौता गरी एक लदयौं/एक प्रलत आपसमा बुलझ ललयौं/:
शतमहरु :
१. कामकाज िम्बन्धमा : दोस्रो पक्षले आफुलाई तोलकएको संलग्न काया लववरण अनुसार पलहलो
पक्षले तोके को वा अह्राय बमोलजम समय र स्थानमा उपलस्थत भई ककायासम्पादन गनुा पनेछ ।
२ . पाररश्रलमक तथा िुलिधा: पलहलो पक्षले दोश्रो पक्षलाई मालसक रुपमा तलब वापत
रु...................., स्थानीय भत्ता वापत रु………., महगी भत्ता वापत रु.......... र अन्य भत्ता रु
............... गरी जम्मा रु .................... (अक्षरे पी....................) उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
३. आचरणको पालना : दोश्रो पक्षले मेलम्ची नगरपाललकाको प्रचललत कानूनमा ब्यवस्था भएका
आचरण तथा अनुिासन सम्बलन्ध व्यवस्थाहरु अलनवाया पालना गनुा पनेछ । आचरण उलङ्घन
गरे को अवस्थामा पलहलो पक्षले कुनै पलन बेला करार सम्झौता रद्द गना सक्नेछ ।
४. लिदााः दोस्रो पक्षलाई सावाजलनक लबदा बाहेक वालषाक रुपमा संलचत भई लजम्मेवारी नसने गरी देहाय
बमोलजम हुनेछ ।
• मालिक रुपमा १(एक) लदन भैपरी लवदा,
• लकररया लवदा १५ (पन्र) लदन,
• सत्ु के री लवदा अलघ पछी गरी ६० (साठ्ठी) लदन,
तर दोस्रो पक्षले आवश्यक परे को खण्डमा सावाजलनक लवदाको लदनमा पलन सेवा उपलब्ध गराउन
पनेछ । सावाजलनक लबदाको लदनमा कायाालयमा काम लगाए वापत मालसक करार रकमको
दामासाहीले हुन आउने रकम दोश्रो पक्षलाई लदनु पनेछ । माथी उल्लेलखत लवदा बाहेक लवरामी लवदा
बस्नु परे मा दोस्रो पक्षले प्राप्त गने भैपरी लवदाबाट कट्टा हुने गरी लवदा प्राप्त गना सक्नेछ । भैपरी लवदा
नभएको हकमा तलब कट्टा हुने गरी लवरामी लवदा प्राप्त गना सक्नेछ । लवदा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
तोके बमोलजम हुनेछ ।
५. कायामलय िम्पलिको िुरिा : दोस्रो पक्षले पलहलो पक्षको चल अचल सम्पलत्तको नोक्सानी वा
लहनालमना गरे मा सो को क्षलतपलू ता वा हानी नोक्सानीको लबगो दोस्रो पक्षबाट सरकारी लबगो सरह
असल
ु उपर गररनेछ ।
६. गोप्यता : दोस्रो पक्षले पलहलो पक्षको कागजपत्र, लजन्सी सामान एवं गोप्य कुरा वा कागजात कुनै
अनलधकृ त व्यलक्त वा देिलाई उपलब्ध गराएको प्रमालणत भएमा दोस्रो पक्षलाई करारबाट हटाई
सोबाट भएको हानी नोक्सानीको क्षलतपलू ता सरकारी बाँकी सरह दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कालो
सचू ीमा समेत रालख प्रचललत कानून बमोलजम कारवाही गररनेछ।

खण्ड ४) भाद्र २४गते, २०७७ साल) संख्या : ७

७.

करार अिलध : यो करार अवलध ……………….. देलख लागु भई …………असार मसान्त
सम्मको लालग हुनेछ ।
८. कायमिम्पादन मूल्यांकन : पलहलो पक्षले दोस्रो पक्षको काया सम्पादन मल्ू यांकन गने र सो
मल्ू याक
ु देलखएमा कायालवलधको दफा १३ को उपदफा
ं न गदाा सालवसाली लनरन्तरता लदन उपयक्त
बमोलजम हुनेछ । (३)
९. पाररश्रलमक कट्टी र करार िेिाको अन््याः दोश्रो पक्षले पलहलो पक्षलाई लगातार ७ (सात) लदन
भन्दा बढी सेवा उपलब्ध नगराएमा वा लवना सचू ना अनुपलस्थत रहेमा अनुपलस्थत रहेको पाररश्रलमक
दामासाही कट्टा गररनेछ । िता बमोलजम सेवा नगरे मा पलहलो पक्षले यो सम्झौता स्वत: रद्द गरी
अको व्यवस्था गना बाधा पने छै न । दोश्रो पक्षले िारररीक रुपमा अस्वस्थ भई ३० (तीस) लदन सम्म
लगातार सेवा उपलब्ध असमथा भएमा पलहलो पक्षले दोश्रो पक्षसँगको यो सम्झौता रद्द गरी लनजको
सट्टामा अको व्यलक्तलाई करारमा राखी काममा लागाउन बाधा पने छै न साथै उक्त अवधीको
पाररश्रलमक दोश्रो पक्षलाई लदन वाध्य हुने छै न ।
१० . दािी नपुग्ने : दफा १२ को उपदफा (५) बमोलजम हुनेछ ।
११. प्रचललत कानून लागू हुने : यस सम्झौतामा उल्लेख नभएको कुरा प्रचललत कानून बमोलजम हुनेछ
।
नगरपाललकाको तफम बाट (पलहलो पि):
हस्ताक्षर :
नाम :
पद :
लमलतः
कायाालयको छापः

दोस्रो पि (करार गने व्यलि) :
हस्ताक्षर :
नाम :
िे गाना :
लमलतः
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अनसु चू ी –५
(बँदु ा ११.३ सँग सम्बलन्धत करार सचू ना पत्रको ढाँचा)
मेलम्ची नगरपाललका
नगर कायमपाललकको कायामलय
मेलम्ची, लसन्धपु ाल्चोक
बागमती प्रदेि, नेपाल
च.न.ं :प.सं. :
श्री ........................................,
िे गाना ..................................

लमलत:-

लवषयः करारमा लनयुलक्त सम्बन्धमा ।
तपाईलाई लमलत २०७../..../... लनणायानसु ार सलू चकरण गररए बमोलजम ..........................................
(पदको नाम वा काम) का लालग यसैसाथ संलग्न करार सम्झौता बमोलजम लमलत २०७..../..../... देलख
२०७..../...../.... सम्म करारमालनयक्त
ु गररएको हुदँ ा संलग्न कायािता अनुरुप आफ्नो काम इमान्दारी पवू ाक,
व्यवसालयक मल्ू य र मान्यता, र प्रचललत लनयम कानूनको पररलध लभत्र रही काया सम्पादन गनुाहुन जानकारी गराइन्छ ।
साथै आफ्नो काम र कताव्य पालना गदाा यस नगरपाललकाको कमाचारीले पालना गनुापने आचार संलहता
र आचरणको समेत पररपालना गनुाहुन जानकारी गराइन्छ ।
यि नगरपाललकामा करारमा लनयुि हुनु भएकोमा बधाई छ ।
.......................
अलधकृ त
बोधाथम:
श्री प्रिासन िाखाः हालजरीको व्यवस्था हुन ।
श्री आलथाक प्रिासन िाखाः प्रमालणत हालजर (Time Sheet) सलहतको प्रलतवेदनका आधारमा सम्झौता बमोलजमको
रकम मालसक रूपमा उपलब्ध गराउनहु ुन ।
श्री वडा कायाालय, ...............................
नगर कायापाललकाको कायाालय ।
प्रमाणीकरण लमलत : २०७७/०५/२४

आज्ञाले
कुमार प्रिाद कोइराला
प्रमुि प्रशािकीय अलधकृत

