
 
 

 

�थानीय राजप� 

�भमाद नगरपा�लका�ारा �कािशत 

ख�ड १) �भमाद चै� २१ गते,२०७४ साल (सं�या १ 

भाग २ 

�भमाद नगरपा�लका 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोिजम �भमाद नगर 

काय�पा�लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको काय��व�ध सव�साधारणको जानकार�को ला�ग �काशन 

ग�रएको छ । 

स�वत ्२०७४ सालको काय��वधी नं. ३ 

�भमाद नगरपा�लकाको �थानीय राजप� �काशन स�ब�धी काय��व�ध, २०७४ 

��तावनाः 

नेपालको सं�वधान तथा �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोिजम 

गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले बनाएको ऐन, �नयम, �नद�िशका, काय��व�धतथा मापद�ड �थानीय राजप�मा 

�काशन  गन� अ�नवाय� भएकाले, 

प�हलो पटक �थानीय राजप� �काशन गन� �म�त �नधा�रण गन�, �थानीय राजप�मा रहने �व�भ� भागह�को 

�यव�थागन�, �थानीय राजप�को नमूना ढाँचा �वीकृत गन�, �थानीय राजप� �काशन गन� अ�धकार�को 

स�ब�धमा �यव�था गन�, �थानीय राजप�को अ�भलेख तथा मू�य �नधा�रण र �ब���वतरणको �ब�ध गन� �भमाद
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नगरपा�लकाको �शासक�य काय��व�ध (�नय�मत गन�) ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोिजम �भमाद 

नगरकाय�पा�लकाको �म�त २०७४/१२/२१ मा बसेको बैठकले यो काय��व�ध �वीकृत गर� लागू 

गरेको छ । 

 

भाग - १ 

�ारि�भक 

१.काय��व�धको नामः यस काय��व�धको नाम “�थानीय राजप� �काशन स�ब�धी काय��व�ध, 

२०७४” रहेको छ । 

२.काय��व�ध लागू हनुःे यो काय��व�ध �भमाद नगर काय�पा�लकाबाट पा�रत भएको �म�तदेिख लागू 

हनुेछ । 

भाग ÷ २ 

�थानीय राजप�को भाग र ढाचँा 

३.�थानीय राजप�को भागह�ः �थानीय राजप�मा �काशन गन� �वषयव�तलुाई अनसूुची – १ 

बमोिजमका भागह�मा वग�करण ग�रएको छ। 

४.�थानीय राजप�को ढाचँाः �थानीय राजप�को ढाँचा अनसूुची – २ माउ�लेख भए बमोिजम 

हनुेछ । 

५.ख�डको �यव�थाः�थानीय राजप�को ख�ड उ�लेख गदा� राजप� �काशन भएको वष� 

(उदाहरणका ला�ग २०७४ साललाई १, २०७५ साललाई २), कायम गर� �यसप�छ 

�मशःज�तवष� भयो �य�त न ैसं�या उ�लेख गर� �काशनग�रनछे ।  

६.�थानीय राजप�को सं�याः (१) �थानीय राजप�को सं�या कायम गदा� �मशः सं�या कायम 

ग�रनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम सं�या कायम गदा� नेपाल� वष� लाई आधार मानी सो वष� भ�र पा�रत 

वा �नण�य भई �काशन भएका �वषयमा �मशः सं�या राखी अक� वष� श�ु भएप�छ नयाँ 

सं�याबाट श�ु ग�रनेछ । 

७.�थानीय राजप�मा �काशन गन� साम�ीः �थानीय राजप� �काशन गदा� �वषयव�तसँुग 

स�बि�धत भागको उ�लेख गर� �यसप�छ �काशन साम�ी (ऐन, �नयम, काय��व�ध, �नद�िशका, 
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मापद�डको ��तावनादेिख अि�तमस�म) को स�पणू� �यहोरा ज�ताको त�तै राखी �काशन ग�रनेछ 

। 

८.�थानीय राजप� �काशन गन� अ�धकार�ः �थानीय राजप� �भमाद नगरपा�लकाको �मखु 

�शासक�य अ�धकृतको आदेशानसुार �काशन हनेुछ । यसर� �काशन गदा� राजप�को अ��यमा 

“आ�ाले,” भ� े�यहोरा उ�लेख गर� �मखु �शासक�य अ�धकृतको नाम र नगरपा�लकाको �मखु 

�शासक�य अ�धकृत भ� े वा�यांश राखी वा �मखु �शासक�य अ�धकृतले कुन ै अ�धकृत�तरको 

कम�चार�लाई अ�धकार ��यायोजन गरेको भए �य�तो अ�धकार�को नाम र �नजको पद उ�लेख 

गर� �काशन ग�रनेछ । 

भाग ÷ ३ 

�थानीय राजप�को �काशन, अ�भलेख तथा �वतरण 

९.�थानीय राजप� �काशनको िज�मेवार�ः (१) नगर काय�पा�लकाले कुन ै शाखा वा एकाइलाई 

�थानीय राजप� �काशन स�व�धी कामका ला�ग काय� �ववरण स�हत िज�मेवार� तो�नछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम तो�कएको शाखावा एकाइबाट मा� �थानीय राजप� �काशन ग�रनेछ 

। 

१०.�काशनपूव� स�पादनगनु�पन�ः(१) �काशन हनु े साम�ी नगर काय�पा�लकाको कानून स�व�धी 

�वषय हेन� शाखा वा एकाईबाट स�पादन ग�रनेछ ।  

(२) उपदफा (१ वमोिजमको स�पा�दत ��त �माणीकरण गर� राजप� �काशन गन� शाखा / 

एकाइमा पठाईनेछ । 

११.�थानीय राजप�को अ�भलेख �यव�थापनः(१) �माणीकरण भई आएका साम�ीको अ�भलेख 

द�ु�त रािखनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �थानीय राजप�को अ�भलेख �यव�थापनकाला�ग छ�ै पिु�तका खडा 

गर� सोह� पिु�तकामा �काशन भएका साम�ीको �सल�सलेवार सं�या खलुाई अ�ाव�धक �पमा 

अ�भलेख रािखनेछ । 

(३) �मखु �शासक�य अ�धकृत वा �नजले तोकेको अ�धकृतले उपदफा (२) बमोिजमको अ�भलेख 

पिु�तकालाई �मािणत ग�रनछे । 

१२.�नःश�ुक �पमाउपल�ध गराउन ु पन�ः नगरपा�लकाबाट �थानीय राजप�को �कािशत ��त 

देहायका �नकायमा �नःश�ुक �पमा उपल�ध गराइनेछः 
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(क) नेपाल सरकार र �देश सरकारको संघीय तथा �थानीय मा�मला हेन� म��ालय, 

(ख) िज�ला सम�वय स�म�त, 

(ग)  नगरपा�लकाको सूचना तथा अ�भलेख के��, 

(घ)  स�बि�धत �थानीय �वभाग / महाशाखा / शाखा, र 

(ङ)  नगरपा�लकाका ��येक वडा काया�लय 

१३.वेभ साइटबाट साव�ज�नक गनु�पन�ः नगरपा�लकाबाट �कािशत �थानीय राजप�लाई 

नगरपा�लकाको वेभ साइटमा छु�ै ख�ड (अलगपोट�ल) �नमा�ण गर� सो बाट समेत साव�ज�नक 

ग�रनेछ । 

१४.�व�� �वतरणको �यव�था तथा �ब�� मू�यः(१) �कािशत �थानीय राजप� नगरपा�लकाका 

वडाह� र �थानीयतहको सूचना तथा अ�भलेख के�� तथा तो�कएको शाखा वा एकाइ माफ� त 

�व�� �वतरणको �यव�था �मलाइनछे । 

(२) �थानीय राजप�को देहाय बमोिजमको �ब�� मू�य �नधा�रण ग�रएको छः– 

(क) वा�ष�क सद�य बनाई �ब�� गदा� वडा काया�लय वा नगरपा�लकाबाट बिुझ�लन ेगर� 

वा�ष�क सद�यता श�ुक �लई �ब�� गरेमा वा�ष�क �. ५९० (पाँच सय न�बेमा�) 

(ख) ख�ुा �ब�� गदा�ः �थानीय राजप�को सद�य नभएको कुनै �यि� वा संघ सं�थाले �थानीय 

राजप� �लन चाहेमा देहाय बमोिजमको फुटकर �ब�� मू�य तो�कएको छ । 

 १ देिख ८ पेज स�म एक ��तको     � ४० मा� 

 ९ देिख २४ पेज स�म एक ��तको     � ८० मा� 

 २५ देिख ४० पेज स�म एक ��तको     � १२० मा�               

 ४१ देिख ५६ पेज स�म एक ��तको     � १६० मा�                

 ५७  देिख ७२ स�म एक  ��तको      � २०० मा�                

 ७३  देिख ९६ स�म एक ��तको     � २५० मा�                   

 ९७ देिख बढ� ज�त पेज ह�ुछ, �यसमा थप ��त पजे ३० पैसाका दरले थप 

श�ुक �लइनछे । 

१५.�ब��बाट �ा� रकम सि�त कोषमा ज�मा गन�ः �थानीय राजप� �ब�� वापत �ा� राज� 

नगरपा�लकाको सि�त कोषमा ज�मा ग�रनेछ । 
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१६.काय��व�धको �या�याः यस काय��व�धको काया��वयन गन� �ममा कुन ै ���वधा उ�प� भएमा 

नगर काय�पा�लकाले गरेको �या�या अि�तम हनेुछ । 

१७.बचाऊः यो काय��व�ध लाग ूहनुभु�दा अगावै नगरपा�लकाले पा�रत गर� लागू गरेका काननु, 

ऐन, �नयम, �नद�िशका, काय��व�ध वा मापद�ड यसै काय��व�ध बमोिजम �काशन भएको मा�ननछे ।
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अनसूुची १ 

(दफा ३ सँग स�बि�धत) 

 

�थानीय राजप�मा �काशन गन� �वषयव�त ुर भागह� 

 

भाग १ 

यस भागमा नगर सभाबाट पा�रत भई सभाको अ�य�बाट �माणीकरण भएका ऐन तथा नगर 

सभाका �नयमह� �काशन ग�रनेछ । 

 

भाग २ 

यस भागमा नगर काय�पा�लकाबाट जार� �नयमावल�, �नद�िशका, काय��व�ध,मापद�ड तथा नेपाल 

सरकार, �देश सरकार तथा अक� �थानीय तह सँग भएको स�झौताको �यहोरा �काशन ग�रनेछ 

। 
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अनसूुची २ 

(दफा ४ तथा अनसूची–१ को भाग–१ सँग स�बि�धत) 

  

 

�थानीय राजप� 

�भमाद नगरपा�लका�ारा �कािशत 

ख�डः...... �भमाद �म�त..... सं�याः... 

भाग–१ 

�भमाद नगरपा�लका 

ऐन तथा सभाले बनाएको �नयमको स�पूण� �यहोरा 

�मािणकरण �म�त ....................... 

 

आ�ाले, 

नाम 

�मखु �शासक�य अ�धकृत 
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अनसूुची ३ 

(दफा ४ तथा अनसूची १ को भाग २ सँग स�बि�धत) 

 

�थानीय राजप� 

�भमाद नगरपा�लका�ारा �कािशत 

ख�डः...... �भमाद �म�त..... सं�याः... 

भाग–२ 

�भमाद नगरपा�लका 

 

नगर काय�पा�लका बाट जार� �नयमावल�, �नद�िशका, काय��व�ध, मापद�ड तथा नेपाल सरकार, �देश 

सरकार वा अक� �थानीय तहसँग भएको स�झौताको �यहोरा 

�मािणकरण �म�त........................... 

आ�ाले, 

नाम 

�मखु �शासक�य अ�धकृत 

 

�मािणकरण �म�त २०७४।१२।२१ 

आ�ाले, 

थमन �संह थापा 

�मखु �शासक�य अ�धकृत 
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भाग २ 

�भमाद नगरपा�लका 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोिजम �भमाद नगर 

काय�पा�लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको काय��व�ध सव�साधारणको जानकार�को ला�ग 

�काशन ग�रएको छ । 

स�वत ्२०७४ सालको काय��वधी नं. ४ 

�भमाद नगरपा�लकामा करारमा �ा�व�धक कम�चार� (�यव�थापन गन�) स�ब�धी काय��व�ध,२०७४ 

�भमाद नगरपा�लकाले उपल�ध गराउन े सेवा �वाह र �वकास �नमा�णको काय�लाई �यवि�थत र 

�भावकार� बनाउन यस नगरपा�लकाको ला�ग नेपाल सरकारले �वीकृत गरेको कम�चार� 

दरवि�दको अ�धनमा र�ह �ा�व�धक कम�चार�को �र� पदमा करार स�झौताका आधारमा सेवा 

करारमा �लने काय� लाई �यवि�थत गन�का ला�ग �भमाद नगर काय�पा�लकाले �म�त 

२०७४/१२/२१/मा यो काय��व�ध �वीकृत गर� जार� गरेको छ ।  

 

१. संि�� नाम र �ार�भः 

क. यस काय��व�धको नाम "�भमाद नगरपा�लकामा करारमा �ा�व�धक कम�चार� 

(�यव�थापन) स�ब�धी काय��व�ध,२०७४" रहेको छ ।  

ख.  यो काय��व�ध नगर काय�पा�लकाले �नण�य गरेको �म�तबाट �ार�भ हनुछे ।  

 

२. प�रभाषाः �वषय वा �संगले अक� अथ� नलागमेा यस काय��व�धमा, 

क.  "�मखु" भ�ाले नगरपा�लकाको �मखु स�झन ुपद�छ । 

ख.  "ऐन" भ�ाले “�थानीय सरकार स�ालन ऐन२०७४” स�झन ुपद�छ ।  

ग.  "काय��व�ध"भ�ाले “�भमाद नगरपा�लकामा करारमा �ा�व�धक कम�चार� (�यव�थापन) 

स�ब�धी काय��व�ध २०७४” स�झनपुद�छ ।  

घ.  "काया�लय" भ�ाले नगर काय�पा�लकाको काया�लय स�झन ुपद�छ । 

ङ. "�ा�व�धक कम�चार�" भ�ाले दफा ३ को उपदफा (२) बमोिजम �ा�व�धक सेवा 

उपल�ध गराउन ेगर� �यव�था भएका कम�चार� स�झनपुद�छ । 

च. "स�म�त" भ�ाले दफा ५ बमोिजम ग�ठत अ�तवाता� तथा सूचीकरण स�म�त स�झन ु

पद�छ । 

 

३. काय��व�ध लागू हनु े��े र सेवाः(१) �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८३ 

को उपदफा (७) तथा �थानीय तहमा सेवा �वाह स�ब�धी �यव�थाको दफा १५को 

उपदफा (४) बमोिजम �ा�व�धक कम�चार� करारमा रा� े �योजनको ला�ग यो काय��व�ध 

�वीकृत गर� लाग ूग�रएको छ ।  

(२) काया�लयले देहायको सेवासँग स�बि�धत �ा�व�धक कम�चार� यस काय��व�ध 

बमोिजम अव�ध तोक� करारमा रा� स�नेछः  
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(क)इि�ज�नय�र� सेवासँग स�बि�धत, 

(ख)कृ�ष सेवासँग स�बि�धत, 

(ग)पश ुसेवासँग स�बि�धत, 

(घ)वन सेवासँग स�बि�धत, 

(ङ)�वा��य सेवासँग स�बि�धत, 

(छ)अ�य कुनै �ा�व�धक सेवा सँग स�बि�धत। 

 

४. छनौट स�ब�धी �यव�थाः दफा ३ बमोिजमका �ा�व�धक कम�चार� काया�लयले करारमा 

रा� े�योजनको ला�ग सूिचकरण तथा छनौट स�ब�धी �यव�था देहाय बमोिजम हनेुछः  

(१)�ा�व�धक कम�चार�को अनसूुिच–१ बमोिजम �वीकृत काय� �ववरण बमोिजम पद 

वा सेवा ��े तथा स�बि�धत सेवा समूहको यो�यता, पा�र��मक, सेवा, शत� समेत तोक� 

स�बि�धत काया�लयको सूचनापाट� वेभसाईट तथा अ�य कुन ैसाव�ज�नक �थलमा अनसूुची-२ 

बमोिजमको ढाचँामा कि�तमा १५(प��) �दनको सूचना �काशन गनु�पन�छ। 

(२)आवेदन फारामको नमूना अनसुूची–३ बमोिजम हनेुछ।आवेदन द�तरु 

नगरकाय�पा�लकाबाट �नधा�रण भए बमोिजम हनुछे ।  

(३)उपदफा (२) बमोिजम पन� आएका आवेदनह� देहायको आधारमा दफा ५ 

वमोिजमको स�म�तले मू�या�न गर� सिुचकृत गनु�पन�छ : 

क. शैि�क यो�यतावापत –६० (साठ�) अंक, (�विश� �ेणीवापत ६०,�थम �ेणी 

वापत ५५,��तीय �ेणीवापत ५०,ततृीय �ेणी वापत ४५, (��भवुन 

�व��व�ालयको अंक गणनाका आधारमा । 

ख. काय� अनभुव वापत-१० (दश)अंक (��त वष� २ अंकको दरले,�मािणत 

�ववरण संल�न भएको हनुपुन�) । 

ग. �थानीय बा�स�दालाई देहाय बमोिजम -१० (दश) अंक  

१. स�बि�धत नगरपा�लकाको बा�स�दा भएमा -१० अंक 

२. स�बि�धत िज�लाको बा�स�दा भएमा -५ अंक  

घ.अ�तवाता�मा अ�धकतम ्२० अंक । यस अनसुार अकं �दान गदा� �यनुतम ्

८(आठ) र अ�धकतम १४ (चौध) को सीमा�भ� रह� �दान गनु�पन�छ ।  

(४)उपदफा (१)बमोिजम आवेदन माग गदा� �ा�व�धक काय� (इि�ज�नय�र�,�वा��य 

तथा पश ु िच�क�सा लगायतका अ�य �े�)का ला�ग आव�यक पन� �यवसा�यक �माणप� 

(लाईसे�स) �ा� गरेका �यि�ले मा� आवेदन �दन स�नेछन ्। 

 

५. अ�तवा�ता� र सूिचकरण स�म�तः माग पद सं�याका आधारमा काय��व�धको दफा (४) को 

उपदफा (३)बमोिजम उ�चतम ् अंक �ा� गरेका उ�मे�ारलाई �ारि�भक छनौट गन� र 

अ�तवा�ता� समेत �लई सूिचकरणको �सफा�रस गन� देहायको अ�तरवाता� तथा सूिचकरण 

स�म�त रहनछेः 

(क) �मखु �शासक�य अ�धकृत      - संयोजक 

(ख) �मखुले तोकेको �वषय �व�को �पमा  
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सरकार� सेवाको अ�धकृत �तरको कम�चार�    - सद�य 

(ग) नगरपा�लकाको �वषयगत शाखा �मखु          - सद�य 

६. सूिचकरणको �ववरण �काशन गन� : (१) दफा ४ बमोिजम सबैभ�दा बढ� अंक �ा� गन� 

उ�मेदवारह� दफा ५ बमोिजमको स�म�तको �सफा�रसको आधारमा काया�लयले 

उ�मेदवारह�को रोल न�बर,नाम थर, ठेगाना,काम गन� तो�कएको शाखा आ�द समेत 

उ�लेख गर� यो�यता�म अनसुार सूिचकरणको �ववरण �काशन गन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम सूिचकरण �काशन गदा� पद सं�या भ�दा दो�बर 

सं�यामा वैकि�पक उ�मेदवारको सूची समेत �काशन गनु�पन�छ र �सफा�रस भएका 

उ�मेदवारह�को सूची सूचना पाट�मा समेत टाँस गनु�पन�छ ।  

तर आवेदन न ैकम परेको अव�थामा कम उ�मेदवार सिुचकरण गन� स�कनेछ ।  

(३)उपदफा (१) बमोिजमका यो�यता�ममा रहेका उ�मेदवारलाई �छटो स�ार 

मा�यमबाट जानकार� गराई सोको अ�भलेख समेत रा�पुन�छ ।  

७. करार गन�ः (१)काया�लयले सूिचकृत गरेका म�ुय उ�मेदवारलाई ७ (सात) �दनको �याद 

�दई करार गन� सूचना �दनपुन�छ । 

(२)उपदफा (१) बमोिजमको अ�वध �भ� करार स�झौता गन� आउन े सूिचकृत 

उ�मेदवारसँग काया�लयले अनसूुची-१ बमोिजमको काय�-�ववरण स�हत अनसूुची -५ 

बमोिजमको ढाँचामा करार गनु�पन�छ ।उ� अव�ध �भ� स�पक�  रा� नआएमा �मशः 

वैकि�पक उ�मेदवारलाई सूचना �दई करार गन� स�कनछे । 

(३)उपदफा (२)बमोिजम करार गरे प�ात अनसूुची -५ बमोिजको प� काया�लयले 

�ा�व�धक कम�चार�लाई �दनपुन�छ ।  

(४) उपदफा (२)बमोिजम काया�लयले काय��ववरण �दँदा �वषयगत शाखा समेत 

तोक� काममा लगाउन ुपन�छ ।  

(५)यस काय��व�ध बमोिजम करार गदा� सामा�यत आ�थ�क वष�को �ावण १ (एक) 

देिख अक� वष�को असारस�मका ला�ग मा� करार गनु� पन�छ ।तर उ� पदले गनु�पन� 

काम समा� भएमा वा पया�� नभएमा वा काय� �ार�भ नै नभएको अव�थामा �थानीयतहले 

कामको बोझ र अव�ध हेर� करारको अव�ध घटाउन स�नेछ। 

(६)उपदफा (५) बमोिजम एक आ�थ�क वष�को �नि�त सेवा करारमा �लएको 

�यि�लाई पनुःअक� वष�को ला�ग सेवा करारमा �लनपुरेमा पनुःपर��ण, छनौट र श�ु 

करार सरह मानी स�झौता ग�रनेछ। 

(७) �ा�व�धक कम�चार�ले �वे�छाले करार �नर�तरता गन� नचाहेमा कि�तमा १(एक) 

म�हना अगा�ड काया�लयमा �लिखत �पमा जानकार� गराउन ु पन�छ । यसर� जानकार� 

नगराई करार अ�त गर� काम छोडेमा �य�तो �यि�लाई पनुःकरारमा काम गन� अवसर 

�दइन ेछैन। 

(८)यस दफा �वपर�तको अव�ध उ�लेख गर� वा करारमा उ�लेख भएभ�दा बढ� 

रकम भ�ुानी �दएमा �यसर� अव�ध उ�लेख गन� वा रकम भ�ुानी गन� कम�चार�को तलव 

भ�ाबाट क�ा गर� असूल उपर ग�रनेछ र �वभागीय कारवाह� समेत ग�रनेछ ।  
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८. काय� शत�, पा�र��मक र अव�ध :(१)यस काय��व�ध बमोिजम सेवा करार स�झौता ग�रएका 

�ा�व�धक कम�चार�को मा�सक पा�र��मक स�बि�धत तह वा पदको श�ु तलब�केल मान 

ब�ने गर� करार स�झौतामा उ�लेख भए बमोिजम हनुछे । �थानीय भ�ा पाउन े�थानमा 

नेपाल सरकारको दररेट बमोिजम करारमा उ�लेख भए अनसुार �थानीय भ�ा उपल�ध 

गराउन स�कनेछ ।  

(२) काया�लयले काय�-�ववरणमा उ�लेख भए बमोिजम �ग�तको �थलगत वा व�तगुत 

��तवदेनका आधारमा काय� स�पादन अनसुार करारमा उ�लेख गर� �मण भ�ा वा �फ�ड 

भ�ा उपल�ध गराउन स�नछे ।  

  तर करारस�झौतामा उ�लेख नग�रएको�मण भ�ा,�फ�ड भ�ा वा अ�य भ�ा 

उपल�ध गराउन स�कन ेछैन ्। 

(३)काया�लयले करारका �ा�व�धक कम�चार�को पा�र��मक भ�ुानी गदा� �नजले 

म�हनाभ�र गरेको कामको �ववरण (Time Sheet) स�हतको ��तवेदन तयार गन� लगाई 

स�बि�धत �वषयगत शाखाको �सफा�रसको आधारमा मा� भ�ुानी गनु� पन�छ । 

(४) यस काय��व�ध बमोिजम �ा�व�धक कम�चार�ले करारमा काम गरेकै आधारमा 

प�छ कुन ैप�न पदमा अ�थायी वा �थायी �नयिु� हनुाका ला�ग कुन ैप�न दाबी गन� पाउँन े

छैन । 

(५) उपदफा (१) बमोिजम करार गदा� काम श�ु गन� �म�त र अ��य गन� �म�त 

समेत उ�लेख गनु�पन�छ। तर �य�तो करारको अव�ध एकपटकमा १(एक) वष�भ�दा बढ� 

हनु ेछैन । 

९. करार समा�ीः(१)यस काय��व�ध बमोिजम करार ग�रएको पद वा दरब�द�मा नपेालको 

सं�वधान बमोिजम कम�चार� समायोजन भई ख�टइ आएमा �य�तो �यि�को करार �वतः 

अ��य हनुछे । 

(२)करार स�झौता ग�रएको �ा�व�धक कम�चार�को काय� स�तोषजनक नभएको भनी काय�रत 

�वषयगत शाखा वा काया�लयले �सफा�रस गरेमा �मखुले आव�यक छान�वन गन� लगाइ 

सफाइको मौका �दई काया�लयले जनुसकैु अव�थामा करारबाट हटाउन स�कनछे ।  

१०. �व�वधः यस काय��व�ध काया��वयनका �ममा थप �यव�था गनु� परेमा यस काय��व�ध तथा 

�च�लत कानूनसँग नबािझन ेगर� नगर काय�पा�लकाले आव�यक �नण�य गन� स�नेछ ।  
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अनसूुची -१ 

(बुदँा४.१सँग स�बि�धत काय��ववरणको ढाचँा) 

�भमाद नगरपा�लका 

नगरकाय�पा�लकको काया�लय 

�भमाद, तनहुँ 

४ नं. �देश, नेपाल 

 

काय� �ववरणको नमनुाः 

�ा�व�धक कम�चार�को पदः काम गनु�पन� �थानः 

�ा�व�धक कम�चार�को नामः       

सपु�रवे�कः  ��तवेदन पेस गनु�पन� अ�धकार�ः  

काय� �ववरणः 

१.  

२.  

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 
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अनसूुची -२ 

(बुदँा ४.१ सँग स�बि�धत आवेदनको ढाचँा) 

�भमाद नगरपा�लका 

नगर/ काय�पा�लकको काया�लय 

�भमाद, तनहुँ 

४ नं. �देश, नेपाल 

करारमा सेवा �लनसे�ब�धी सूचना 

(सचुना �कािशत �म�त :/    /     ) 

 

�भमाद /नगरपा�लकाको ला�ग..............................( शाखामा रहन े गर� 

.............................................................( को �पमा देहायको सं�या र यो�यता भएको 

�ा�व�धक कम�चार� करारमा रा� ुपन� भएकाले यो�यता पगेुका नेपाल� नाग�रकह�ले यो सूचना 

�कािशत भएको �म�तले १५ (प��) �दन�भ� �दनको २:०० बजेस�म राज�व �तरेको र�सद 

स�हत दरखा�त �दनहनु स�वि�धत सवैको जानकार�का ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ । 

यसको फाराम,दरखा�त द�तरु,काय�– �ववरण,पा�र��मक,सेवाका शत�ह� स�हतको �व�ततृ �ववरण 

काया�लयबाट वा वेवसाइटwww.bhimadmun.gov.npबाट उपल�ध हनेुछ ।  

पद नाम  सं�या 

  

  

२.यो�यता र अनभुव: 

१. नेपाल� नाग�रक हनुपुन�, 

२. -लोकसेवा आयोगबाट स�बि�धत पदका ला�ग तो�कएको �यूनतम शैि�क यो�यता उ�लेख 

गन�_ 

३. अनभुवको हकमा स�ब� काय�मा क�तीमा १ वष�को काय� अनभुव भएमा मा� अनभुव 

वापतकोअंक �दान ग�रन,े 

४. १८ वष� उमेर परुा भई ३५वष� (म�हला उ�मेदवारको हकमा ४० वष�) ननाघेको हनुपुन� । 

५.स�बि�धत �वषयको काउि�सलमा दता� हनुपुन� भए सो काउि�सलमा दता� भएको हनु ुपन� । 

६. अ�य �च�लत काननु�ारा अयो�य नभएको । 

३. दरखा�तमा संल�न गनु�पन�ः 

क. उ�मेदवारको �यि�गत �ववरण, 

ख. शैि�क यो�यताको �मािणत ��त�ल�प,  

ग. नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को �मािणत ��त�ल�प, 

घ. अनभुवको �मािणत ��त�ल�प तथा �च�लत नेपाल कानून बमोिजम �व�भ� काउि�सल वा 

प�रष� वा अ�यमा दता� भएको �मािणत ��त�ल�प संल�न हनुपुन�छ, 

ङ. पेश ग�रन े सबै ��त�ल�पको पछाडी उ�मेदवार �वयंले ह�ता�र गर� �मािणत गन� ।

http://www.bhimadmun.gov.np/
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अनसूुची -३ 

(बुदँा४.२सँग स�बि�धत दरखा�त फारामको ढाचँा) 

�भमाद नगरपा�लका 

नगरकाय�पा�लकको काया�लय 

�भमाद, तनहुँ 

४ नं. �देश,नेपाल 

करारको ला�ग दरखा�त फाराम 

(क)वैयि�क �ववरण 

 नाम थर  (देवनागर�मा)  

(अं�जेी ठूलो अ�रमा)  �ल�: 

नाग�रकता नं: जार� गन� िज�ला : �म�त : 

�थायी 

ठेगाना 

क)िज�ला ख)न.पा./गा.�व.स. ग)वडा नं 

 घ) टोल 

: 

ङ)माग�/घर नं. : च)फो नं. 

प�ाचार गन� ठेगाना : ईमेल 

बाबकुो नाम,थर : ज�म �म�त :             (�व.सं.मा) (ईि�व संवतमा) 

बाजेको नाम, थर : हालको उमेर :             वष�            

म�हना 

(ख) शैि�क यो�यता//ता�लम (दरखा�त फाराम भरेको पदको ला�ग चा�हन ेआव�यक �यूनतम शैि�क 

यो�यता//ता�लम मा� उ�लेख गन�) 

आव�यक �यूनतम 

यो�यता 

�व��व�ालय//बोड�//ता�लम 

�दन ेसं�था 

शिै�क 

उपा�ध/ता�लम  

संकाय �ेणी//�

�तशत 

मूल �वषय 

शैि�क यो�यता      

     

ता�लम      

(ग)अनभुव स�ब�धी �ववरण  

काया�लय पद सेवा//समूह//उपसमूह �ेणी//तह �थायी//अ�थायी//करार 
अव�ध 

देिख स�म 

       

       

मैले यस दरखा�तमा खलुाएका स�पणू� �ववरणह� स�य छन ् । दरखा�त बझुाएको पदको सूचनाको ला�ग 

अयो�य ठह�रने गर� कुन ैसजाय पाएको छैन । कुन ैकुरा ढाँटे वा लकुाएको ठह�रएमा �च�लत कानून बमोिजम 

सहनछुे/बझुाउनेछु । उ�मेदवारले पालना गन� भनी �च�लत कानून तथा यस दरखा�त फारामका प�ृह�मा 

हालसालै �खचेको 

पासपोट� साईजको 

पुरै मुखाकृ�त दे�खने 

फोटो यहाँ टा�ने र 

फोटो र फाराममा 

पन� गर� उ�मेदवारले 
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उ�लेिखत सबै शत� तथा �नयमह� पालना गन� म�जरु गद�छु । साथै करारमा उ�लेिखत शत�ह� पूण� �पमा 

पालना गन�छु र करारको समयभ�दा अगावै करारको अ��य गदा� कि�तमा ३ म�हनाको पूव� सूचना �दई 

काया�लयमा �नवेदन �दनेछु । 

उ�मेदवारको �या�चे सह�छाप उ�मेदवारको द�तखत 

दाया ँ बाया ँ

 

 

 

�म�त: 

काया�लयले भन�ः 

र�सद//भौचर नं. : रोल नं. : 

दरखा�त अ�वीकृत भए सो को कारण : 

दरखा�त �ज ु गन�को नाम र 

द�तखतः 

�म�त : 

दरखा�त 

�वीकृत//अ�वीकृत गन�को 

द�तखत 

�म�त : 

 

���य : दरखा�त साथ सूचनामा उ�लेिखत लगायत �न�न�लिखत कागजातह� अ�नवाय� �पमा उ�मेदवार आफैले 

�मािणत गर� पेश गनु� पन�छ । 

(१)नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को ��त�ल�प, (२) समक�ता र स�ब�ता आव�यक पन�मा सो को 

��त�ल�प, (३)�यूनतम शैि�क यो�यताको �माणप� र चा�र��क �माणप�को ��त�ल�प,�ा�व�धक काय� 

(इि�ज�नय�र�,�वा��य तथा पश ु िच�क�सा लगायतका अ�य ��े)का ला�ग आव�यक पन� �यवसा�यक �माणप� 

(लाईसे�स)को ��त�ल�प,ता�लम र अनभुव आव�यक पन�मा सो समेतको ��त�ल�प,आ�द ।
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अनसूुची – ४ 

(बुदँा ७.१सँग स�बि�धत करार स�झौताको ढाचँा) 

करार स�झौता 

 

�भमाद नगर काय�पा�लकाको काया�लय (यसप�छ प�हलो प� भ�नएको) र ....................िज�ला, 

..................गाउँ/नगरपा�लका/वडा नं. ..... ब�न े �ी 

............................................................ (यसप�छ दो�ो प� भ�नएको) का बीच 

�भमाद/नगर काय�पा�लकाको काया�लयको..............................................पदको कामकाज 

गन� गराउन �म�त २०७   /......./...... को �नण�य अनसुार देहायका काय�/शत�को अ�धनमा 

र�ह दो�ो प�ले प�हलो प�लाई सेवा उपल�ध गराउन म�जरु भएकाले यो करारको संझौता गर� 

एक/एक ��त आपसमा बझुी �लय� �दय� : 

१. कामकाज स�ब�धमा :दो�ो प�ले आफूलाई तो�कएको संल�न काय� �ववरण अनसुारको 

काय� प�हलो प�ले तोकेको समय र �थानमा उपि�थत भई गनु� पन�छ र आव�यकतानसुार 

थप काम गनु� पन�छ । 

२. काम गनु� पन� �थान:...............................................................................................।  

३. करारमा काम गरेवापत पाउँन ेपा�र��मक : ��येक म�हना �य�तत भएप�छ, प�हलो प�ले 

दो�ो प�लाई मा�सक �पमा �. ...................(अ�रेपी �. 

..................................................................पा�र��मक उपल�ध गराउनेछ ।  

४. आचरणको पालनाः दो�ो प�ले �भमाद /नगरपा�लका एवं नेपाल सरकारको अ�य �च�लत 

कानूनमा �यव�था भएको आचरण तथा अनशुासन स�ब�धी �यव�थाह� पालना गनु� पन�छ 

।  

५. �वदाः दो�ो प�लाई साब�ज�नक �बदाका अ�त�र� मा�सक १ �दन �वदा पाउन ेछ । अ�य 

कुनै प�न �क�समको �बदा उपल�ध हनु ेछैन । साथै काया�लयको ला�ग आव�यक परेको 

ख�डमा �बदाको �दनमा प�न सेवा उपल�ध गराउन ु पन�छ । यसर� साव�ज�नक �बदाको 

�दनमा काया�लयमा काम लगाएवापत मा�सक करार रकमको दामासाह�ले रकम दो�ो 

प�लाई �दइनेछ ।  

६. काया�लय स�पि�को सरु�ाः दो�ो प�ले काया�लयको चल अचल स�पि�को नो�सानी वा 

�हना�मना गरेमा सोको ��तपू�त� वा हानी नो�सानीको �बगो दो�ो प�ले प�हलो प�लाई 

�दन ुपन�छ । 

७. गो�यताः दो�ो प�ले काया�लयको कागजप�,िज�सी सामान एवं गो�य कुरा वा कागजात 

कुनै अन�धकृत �यि� वा देशलाई उपल�ध गराएको �मािणत भएमा दो�ो प�लाई 

करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नो�सानीको ��तपू�त� दो�ो प�बाट भराइनेछ र 

कालो सूचीमा समेत रािखनछे ।   

८. करार अव�धः यो करार २०७...  ।........।..........देिख लागू भई २०७.....असार– – –

–  स�मको ला�ग हनुेछ । करार ग�रएको पद वा दरब�द�मा नेपालको सं�वधान बमोिजम 

कम�चार� समायोजन भई ख�टई आएमा �य�तो �यि�को करार �वतः अ��य हनेुछ 
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९. काय�स�पादन मू�याकंनः प�हलो प�ले दो�ो प�को काय� स�पादन मू�याकंन गन� र सो 

मू�यांकन गदा� सालवसाल� �नर�तरता �दन उपय�ु देिखएमा काय��व�धको दफा ७ बमोिजम 

�नि�त अव�धको ला�ग करार थप हनु स�नछे । 

१०. पा�र��मक क�ी र करार सेवाको शत�को अ��यः दो�ो प�ले प�हलो प�लाई 

लगातार७(सात) �दन भ�दा बढ� उ� सेवा उपल�ध नगराएमा,स�तोषजनक सेवा �दन 

नसकेमा अनपुि�थत रहेको अव�धको पा�र��मक दामासा�हले क�ा ग�रनेछ र सोभ�दा बढ� 

सेवा नगरेमा �वतः यो संझौता प�हलो प�ले र� गर� अक� �यव�था गन� वाधा पन� छैन । 

दो�ो प�ले शार��रक �पमा अ�व�थ भई वा अ�य कुनै कारणले सेवा �दन असमथ� भएमा 

वा काम स�तोषजनक नभएमा वा आचरण स�ब�धी कुराह� बराबर उ�लघंन गरेमा दो�ो 

प�संगको संझौता र� गन� स�नेछ र �नजको स�ा अक� �यि� करारमा राखी काम 

लगाउन बाधा पन� छैन ।  

११. दावी नप�ुनःे दो�ो प�ले यस करार बमोिजम काम गरेकै आधारमा प�छ कुन ैप�न पदमा 

अ�थायी वा �थायी �नयिु� हनुाका ला�ग दाबी गन� पाउने छैन//गन� छैन । 

१२. �च�लत कानून लागू हनुःे यस संझौतामा उ�लेख नभएको कुरा �च�लत नेपाल कानून 

बमोिजम हनुेछ। 

 

नगरपा�लकाको तफ� बाट :  दो�ो प� (करार गन� 

�यि�): 

ह�ता�र : ह�ता�र :  

नाम : नाम : 

पद : ठेगाना : 

काया�लयको छापः 
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अनसुूची -५ 

( बुदँा ७.२ सँग स�बि�धत करार सूचनाप�को ढाचँा ) 

�भमाद नगर काय�पा�लकको काया�लय 

�भमाद, तनहुँ 

४ नं �देश, नेपाल 

 

च.नं.         �म�तः    

प.सं.  

 

�ी ........................................, 

ठेगाना ......................... 

 

�वषयः करार स�ब�धमा । 

तपाईलाई �म�त २०७...।....।... �नण�यानसुार सूिचकरण ग�रए बमोिजम ............................पदको 

कामकाज गन�गर� यसैसाथ संल�न करार (स�झौता)बमोिजम �म�त २०७....।....।...  देिख 

२०७....।.....।.... स�म करारमा रािखएको हुँदा संल�न काय�शत� अन�ुप आफनो काम इमा�दार�पूव�क 

र �यवसा�यक मू�य मा�यता अन�ुप गनु�हनु जानकार� गराइ�छ ।  

 साथै आ�नो काम कत��य पालना गदा� यस /नगरपा�लकाको कम�चार�ले पालना गनु�पन� आचार 

सं�हता र आचरणको समेत प�रपालना हनु जानकार� गराइ�छ ।  

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

�मखु �शासक�य अ�धकृत 

बोधाथ�ः 

�ी आ�थ�क �शासन शाखाः�मािणत हािजर/Time Sheet स�हतको ��तवदेनका आधारमा स�झौता 

बमोिजमको रकम मा�सक �पमा उपल�ध गराउनहुनु। 

�ी �शासन शाखाः हािजर�को �यव�था हनु ।  

�ी वडा काया�लय,....................................  

   �भमाद /नगरपा�लका । 

 

 

 

�मािणकरण �म�त २०७४।१२।२१ 
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आ�ाले, 

थमन �संह थापा 

�मखु �शासक�य अ�धकृत 

 

 

सचुना तथा अ�भलेख के��, �भमाद म�ु�त । मू�य � ८०।–
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