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िशवसता�ी नगरपािलका  

�थानीय राजप� 

ख�ड ४) झापा, भा� ११ गते, २०७८ साल (सं�या १ 

भाग २                                                                                                                             

नगर �हरी �यव�थापन स�ब�धी काय�िविध २०७८ 

     gu/ sfo{kflnsfaf6 l:js[t ldlt M @)&*÷)^÷)# 
         k|dfl0fs/0f ldltM– @)&*÷)^÷)^ 

 

��तावना 

िशवसता�ी नगरपािलकाको नीित, काननू तथा िनण�यह�लाई काया��वयन गन�को लािग नपेालको संिवधान बमोिजम 
नगरपािलकाले स�पादन गनु� पन�, काया��वयन गनु� पन�, िनयमन गनु� पन� काय�को लािग नगरपािलकाले �वीकृत गरेको दरवि�दको 
अिधनमा रही नगर�हरीको �र� पदमा करार स�झौताका आधारमा सेवा करारमा िलने काय�लाई �यवि�थत गन� वा�छिनय भएकोले 
:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] clwsf/ k|of]u u/L lzj;tfIfL gu/kflnsfn] of] 
sfo{ljlw agfO{ hf/L u/]sf] 5 . 

१. सिं�� नाम र �ार�भः-क. यस काय�िविधको नाम "िशवसता�ी नगरपािलकामा नगर �हरी �यव�थापन स�ब�धी 
काय�िविध,  २०७८" रहकेो छ । 

ख. यो काय�िविध काय�पािलकाले िनण�य गरेको िमितबाट �ार�भ ह�नेछ । 
 
२.  प�रभाषाः- िवषय वा �संगले अक� अथ� नलागमेा यस काय�िविधमा 

क. "�मुख" भ�नाले नगरपािलकाको नगर �मखुलाई स�झन ुपद�छ ।  

ख. "ऐन" भ�नाले “�थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४” स�झन ुपद�छ ।  
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ग. "काय�िविध" भ�नाले “िशवसता�ी नगरपािलकाको नगर �हरी �यव�थापन स�ब�धी काय�िविध, २०७८” स�झन ुपद�छ । 

घ. "काया�लय" भ�नाले िशवसता�ी नगरपािलका, नगर काय�पािलकाको काया�लय स�झनपुद�छ । 

ङ. "नगर �हरी" भ�नाले बदुा ३ (२) बमोिजम नगर�हरी सेवा उपल�ध गराउन ेगरी �यव�था भएका कम�चारी स�झन ुपद�छ । 

च. "सिमित" भ�नाले बदुा ५ बमोिजम गिठत अ�तवाता� तथा सिूचकरण सिमित स�झनपुद�छ 

३. काय�िविध लागू ह�ने �े�, सेवा र यो�यता:- 

(१) �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (८) बमोिजम नगर�हरी कम�चारी करारमा रा�ने �योजनको 
लािग यो काय�िविध �वीकृत गरी लाग ूग�रएकोछ । 

(२) काया�लयले दहेायको नगर �हरी पदह�मा यस काय�िविध बमोिजम अविध तोक� करारमा रा�न स�नेछः 

(क) सहायक नगर�हरी िन�र�क 

(ख) नगर�हरी हव�दार 

(ग) नगर�हरी जवान 

      (३) यो�यता 

(क) नगर�हरी सहायक िन�र�क 

• नेपाली नाग�रक भएको 

• मा�यता �ा� शैि�क सं�थाबाट �िवणता �माणप� तह वा सो सरह उित�ण गरेको 

 • उमेर १८ वष� परुा भई २८ वष� ननागेको । 

• कुनै पिन नैितक पतन दिेखने फौजदारी अिभयोगमा सजाय नपाएको । 

• मा�यता �ा� �वा��य सं�थाले िदएको िनरोिगताको �माणप� । 

• स�बि�धत इलाका वा वडा �हरीबाट जारी भएको चारीि�क �माणप� ।  

• प�ुषको हकमा घिटमा उचाई ५ िफट २ इ�च छाती नफुलाउँदा घिटमा -३१ इ�च र फुलाउँदा �यनुतम २ इ�च बढी ह�न ुपन�,  
तौल ५० के.जी र मिहलाको हकमा घिटमा उचाई ५ िफट र तौल ४२ के.जी भएको ।  

• आँखा माईनस २ वा �लस २ भ�दा बढी कमजोर नभएको । 

• क��यटूर स�ब�धी आधारभतु �ान भएको ।  

(ख) नगर �हरी हवलदारको लािग 

• नेपाली नाग�रक भएको  

• मा�यता �ा� शैि�क सं�थाबाट एस.एल.िस. वा सो सरह उित�ण गरेको 

• उमेर १८ वष� परुा भई २८ वष� ननागेको । 

• कुनै पिन नैितक पतन दिेखने फौजदारी अिभयोगमा सजाय नपाएको ।  

• मा�यता �ा� �वा��य सं�थाले िदएको िनरोिगताको �माणप� ।  

• स�बि�धत इलाका वा वडा �हरीबाट जारी भएको चारीि�क �माणप� ।  



v08 $_ emfkf ;+Vof @ :yfgLo /fhkq efu @ ldlt @)&*÷)^÷)# 

3 

 

• प�ुषको हकमा घिटमा उचाई ५ िफट २ इ�च छाती नफुलाउँदा घिटमा -३१ इ�च र फुलाउँदा �यनुतम २ इ�च बढी ह�न ुपन�,  
तौल ५० के.जी र मिहलाको हकमा घिटमा उचाई ५ िफट र तौल ४२ के.जी भएको । 

• आँखा माईनस २ वा �लस २ भ�दा बढी कमजोर नभएको ।  

• क��यटूर स�ब�धी आधारभतू �ान भएको । 

(ग) नगर �हरी जवानको लािग 

•  नेपाली नाग�रक भएको ।  

•  मा�यता �ा� शैि�क सं�थाबाट ८ क�ा वा सो सरह उित�ण गरेको 

•  उमेर १८ वष� परुा भई २८ वष� ननागेको । 

• कुन ैपिन नैितक पतन दिेखने फौजदारी अिभयोगमा सजाय नपाएको ।  

•  मा�यता �ा� �वा��य सं�थाले िदएको िनरोिगताको �माणप� ।  

•  स�बि�धत इलाका वा वडा �हरीबाट जारी भएको चारीि�क �माणप� ।  

• प�ुषको हकमा घिटमा उचाई ५ िफट २ इ�च छाती नफुलाउँदा घिटमा -३१ इ�च र फुलाउँदा �यनुतम २ इ�च बढी ह�न ुपन�,  
तौल ५० के.जी र मिहलाको हकमा घिटमा उचाई ५ िफट र तौल ४२ के.जी भएको ।  

•  आँखा माईनस २ वा �लस २ भ�दा बढी कमजोर नभएको । 

४. छनौट स�ब�धी �यव�थाः- बदुा ३ बमोिजमका नगर�हरी कम�चारीह� काया�लयले करारमा रा�न े�योजनको लािग �योगा�मक, 
िलिखत र अ�तवा�ता� गरी छनौट स�ब�धी �यव�था दहेाय बमोिजम ह�नछेः 

(१) नगर�हरी कम�चारीको अनुसचूी-१ बमोिजम �वीकृत काय� िववरण बमोिजम पद वा सेवा ��े तथा स�बि�धत सेवा समहूको 
यो�यता, पा�र�िमक, सेवा शत� समते तोक� स�बि�धत काया�लयको सचूनापाटी र अ�य कुनै साव�जिनक िनकयमा अनुसचूी-२ 
बमोिजमको ढाँचामा क�तीमा १५ (प��) िदनको सचूना �काशन गन� पन�छ ।  

(२) आवेदन फारामको नमनूा अनुसचूी-३ बमोिजम ह�नछे । आवेदन द�तुर नगरपािलकाबाट िनधा�रण भए बमोिजम ह�नेछ ।  

५. पदपूित� सिमितः  

(क) माग पद सं�याका आधारमा �योगा�मक, िलिखत र अ�तवा�ता� समते िलई सफल उ�मेदवारलाई िसफा�रस गन� दहेायको 
पदपिूत� सिमित रहनेछ । 

(अ) �मखु �शासक�य अिधकृत  - संयोजक  

(आ) �मखुले तोकेको िव� - सद�य 

(इ) �शासन शाखा �मखु  - सद�य 

(ख) सिमितले आव�यकता अनसुार अ�य िव�, कम�चारीलाई आम��ण एवम ्प�रचालन गन� स�नछे ।  

६. परी�ाको िकिसम गन� :  

(१) �ारि�भक �वा��य परी�ण, िलिखत परी�ा –५० अकं, �योगा�मक -५० अकं, अ�तवा�ता� २० अकं, शैि�क यो�यता वापत-
१५ अकं (िविश� �ेणी वापत १५, �थम �ेणी वापत १२, ि�तीय �ेणी वापत ९, ततृीय �ेणी ६ अकं), �थािनय 
वािस�दालाई ५ अकं ( िशवसता�ी नगरपािलकाको वािस�दा भएमा ५ अकं र झापा िज�लाको वािस�दा भएमा ३ अकं) गरी 
ज�मा १४० अकको पणूा�क राखी परी�ा िलइनेछ ।  
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(५) �योगा�मक परी�ाको हकमा िशवसता�ी नगरपािलका�ारा �कािशत नगर �हरी जवान पदको पाठ्य�मको आधारमा िलन,े 
परी�ामा पदपिूत� सिमितले स�बि�धत िवषयका िव�ह�को सहयोग िलन स�नेछ । 

(६) िलिखत परी�ाको हकमा समसामियक सामा�य �ान (नेपालको भगूोल, िशवसता�ी नगरपािलकाले जारी गरेको ऐन, िनयम र 
काय�िविध स�बि�ध, िशवसता�ी नगरपािलकाको भगूोल स�ब�धी) िवषयब�तु समेटी ब�तुगत ��प�बाट िलईनेछ 

(७) पदपिूत� सिमितले २० अकको अ�तवा�ता� परी�ा िलनेछ र परी�ामा क�तीमा ८ अकं र बढीमा १४ अकं स�म िदन ुपन�छ यिद 
८ भ�दा कम र १४ भ�दा बढी अक िदएमा कारण सिहत पेश गनु� पन�छ । 

(८) यसभ�दा अगािड िनय�ुी भएका नगर �हरी यसै काय�िबिध अनसुार भएको मािनने छ । 

७. करार गन�ः  

(१) काया�लयले सफल भएका म�ुय उ�मेदवारलाई ७ (सात) िदनको �याद  िदई करार गन� सचूना िदनपुन�छ । 

(२) उपबदा (१) बमोिजमको अवधी िभ� करार स�झौता गन� आउन ेसफल उ�मेदवारसँग काया�लयले अनसुचूी-१ बमोिजमको 
काय�-िववरण सिहत अनसुचूी-४ बमोिजमको ढाँचामा करार गनु�पन�छ । उ� अविध िभ� स�पक�  रा�न नआएमा �मशः 
वैकि�पक उ�मेदवारलाई सचूना िदई करार गन� सिकनछे ।  

(३) उपबदुा (२) बमोिजम करार गरे प�ात अनसुचूी-५ बमोिजमको नमनूा प�ानसुारको करारप� काया�लयले िदनपुन�छ । 

(४) उपबदूा (२) बमोिजम काया�लयले काय�िववरण तोक� �थानीय �हरी काया�लयसँग सम�वय गरी कि�तमा १५ िदनको 
आधारभतू तािलम िदईनछे । 

(५) यस काय�िविध बमोिजम करार गदा� सामा�यत आिथ�क वष�को �ावण १ (एक) दिेख अक� वष�को असार मसा�तस�मका 
लािग मा� करार गनु� पन�छ । तर उ� पदले गन�पन� काम समा� भएमा वा �या� नभएमा वा काय� �ार�भ न ै नभएको 
अव�थामा �थानीय तहले कामको बोझ र अवधी हरेी करारको अवधी घटाउन वा बढाउन स�नेछ । करार अविध समा� भए 
पिछ �याद थप गन� नगरपािलका वा�य ह�नेछैन  

 (६) कम�चारीले �वे�छाले करार िनर�तरता गन� नचाहमेा क�तीमा १ (एक) मिहनाअगाडी काया�लयमा िलिखत �पमा जानकारी 
गराउन ुपन�छ । यसरी जानकारी नगराई करार अ�त गरी काम छोडेमा �य�तो �यि�लाई पनुः करारमा कामगन� अवसर िदईने 
छैन ।  

८. काय� शत�, पा�र�िमक र अविध :  

(१) यस काय�िविध बमोिजम सेवा करार स�झौता ग�रएका नगर �हरीको पारी�िमक नगपािलकाले तोके बमोिजम तलब, भ�ा, 
पोशाक करार स�झौतामा उ�लेख भए बमोिजम ह�नेछ । कामको �कृती र सेवालाई िवशेष �यानमा रािख िज�मेवारी 
िवशेषलाई थप भ�ा उपल�ध गराउन सिकनछे । 

(२) काया�लयले काय�-िववरणमा उ�लेख भए बमोिजम �गितको �थलगत वा व�तगुत �ितवेदनका आधारमा काय� स�पादन 
अनसुार करारमा उ�लेख गरी �मण भ�ा वा िफ�ड भ�ा उपल�ध गराउन स�नेछ । 

(३) काया�लयले करारका कम�चारीको पा�र�िमक भ�ुानी गदा� िनजले मिहनाभरी गरेको हािजरी �ितवेदन सिहत स�बि�धत 
शाखाको िसफा�रसको आधारमा मा� भ�ुानी गनु� पन�छ । 

(४) यस काय�िविध बमोिजम कम�चारीले करारमा काम गरेकै आधारमा पिछ कन ैपिन पदमा अ�थायी वा �थायी िनय�ु� ह�नाका 
लािग कुनै पिन दाबी गन� पाउँने छैन । 

(५) उपबदुा (१) बमोिजम करार गदा� काम श�ु गन� िमित र अ��य गन� िमित समेत उ�लेख गनु�पन�छ । तर �य�तो करारको अवधी 
एकपटकमा १ (एक) वष� भ�दा बढी ह�नछैेन । 
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९. नगर�हरी कम�चारीको काम कत��य र अिधकार  

१ नगर�हरी हमेशा आ�नो ड्यटुीमा रहकेो मािननेछ । िनजलाई जनुसकैु बखत पिन कामकाजमा लगाउन सिकनेछ ।  

२) नगर �हरी कम�चारीको काम, कत��य र अिधकार दहेाय अनसुार ह�नेछ । 

क) साव�जिनक आवागमनमा बाधा अवरोध पयुा�ई रािखएका िनमा�ण साम�ीह� घर/पसलबाट हटाउन लगाउन,े नमानमेा आफै 
हटाई हटाउन ला�ने खच� स�बि�धत �यि�बाट असलु उपर गन� पेश गन� ।  

ख) नगर ��ेिभ� दिैनक उ�पादन ह�ने फोहोरमलैा िनधा��रत समय र �थानमा रा�न, �यव�थापन गन� लगाउन,े अटेर गन�लाई 
काननू बमोिजम कारवािह गन� पेश गन� ।  

ग) साव�जिनक ज�गा, बाटो मठमि�दर, ढलनाला, चोक, पोखरी िमिच कसैले घर क�पा�ड, टहरा वा �य�तै अ�य िनमा�णकाय� 
गरेको अथवा �यि�गत �पले �योग गरेको छ छैन िन�र�ण गन� । िनमा�ण वा अित�मण गरेको दिेखएमा िनमा�णकाय� 
रो�का गरी काननू शाखा माफ� त िनण�य गन� अिधकारी सम� पेश गन� आदशेानसुार गन� गराउन े।  

घ) नगर��ेिभ� कसैले भवन, टहरा िनमा�ण गदा� अिनयिमत ढंगले िनमा�णकाय� गरेको दिेखएमा न�सापास भए न�सापासको 
�माणप� सिहतको �ितवेदन स�बि�धत शाखा माफ� त िनण�य गन� अिधकारी सम� पेश गन�, मापद�ड िबप�रत दिेखई 
भ�काउने आदशे भएमा आदशेानसुार गन� 

ङ) छाडा पशचुौपाया प�ाउ गरी ज�रमाना गन�, िललामका लािग पशे गन�, िललाम ह�न नसके छाडा पशचुौपाया नगरपािलकाले 
तोके बमोिजम �यव�थापन गन� गराउने ।  

च) �वा��यकालािग हािनकारक वा अखा� व�तु िब��िवतरणमा रोक लगाउन े । तोिकएको मापद�ड िबप�रत सडेगलेको 
हािनकारक व�त ु िब�� गरेको पाईएमा पिहलोपटक भए जफत ग�र न� गन� लगाउने, पटकपटक य�तो काय� दोह�रएमा 
िनयमानसुार ज�रवाना गन� वा पसल ब�द गन�, गराउन काया�लयमा जानकारी गराउन े।  

छ) रोिग वा काननूले िनषेध गरेका पशपु�ंी काटमार गन� निदने र �य�ता पशपुिं�को मास ुिब�� िवतरणमा रोक लगाउन,े अटेर 
गरेमा जफत ग�र न� गन� र िनयमानसुार कारवाहीका लािग राय सिहत पेश गन� ।  

ज) छाडा कुकुर िनय��ण स�बि�ध काय� गन� । वेवा�रस, मरेको पशपुंि�को समयम ैउिचत �यव�थापन गन� लगाउने ।  

झ) सडक आवागमन वा सव�साधारणको लािग खतरा दिेखएका �खह� काट्न लगाउने । जोिखमपणू� घर, पखा�ल भए सो को 
िलिखत �ितवेदन पेश ग�र आदशेानसुार गन� गराउन े।  

ञ) वडा सिमित, टोल िवकास सं�था वा अ�य सामािजक संघसं�था र सरु�ा िनकायसँगको सहकाय�मा सरसफाइ ,सरु�ा र 
सामािजक िवकृित हटाउने काय� गन� गराउन े।  

ट) नगर काया�पािलका, िबिभ�न सिमित, उप सिमित, िबभाग तथा शाखाह�बाट लाग ु ह�ने नीित िनयम, िनण�य, मापद�ड र 
नगरपािलकाको िव�यमान काननू काया��वयन गन� । 

ठ) नगरमा स-ु�यव�था गन�, नगरपािलकाको चलअचल स�पि�, भवन, ज�गा, पाक� , मेिसन, उपकरण आिदको संर�ण तथा 
सरु�ा गन� । तथा िनद�शन काया��वयन ग�र सो को िववरण तोिकएको समयिभ� उपल�ध गराउन े। 

ड) नगरपािलका ��ेमा ईजाजत िबना �यापार �यबशाय गरेको पाइएमा स�बि�धत िनकायबाट पेशा/�यवसायको दता�, दता� 
निवकरण गन� लगाउने । �य�ता पशेा �यवशाय नगरपािलकामा दता� भए नभएको र दता� भए पिन निबकरण भए नभएका 
ह�ेर दता� वा दता� निबकरण गन� लगाउन े

ढ) नगर �े�मा िभ� े लेखन, �स �यानर र िब�ापन नीितले िनषेध गरेको िब�ापन, �चार साम�ी तथा पो�र टाँ�न े काय�मा 
पणू�तया �ितब�ध लगाउन,े अटेर गन�लाई कारवाहीको लािग काया�लयमा पेश गन� ।  
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ण) िबना ईजाजत �यानर, होिड�ङ वोड�, �लोबोड� लगायतका अ�य िब�ापन सामि� राखेको पाईएमा प�ाउ ग�र ईजाजत िलन 
लगाउन,े नमानमेा कारवाही कारवाहीको लािग काया�लयमा पेश गन� ।  

त) नगरपािलकाले संचालन गन� वा भाग िलने सभा, स�मेलन, तािलम, अ�यास आिद ज�ता काय��मह�मा सरु�ा �दान गन� र 
तोिकए बमोिजम नगरपािलकाको तफ� बाट �ितिनिध�व गन� ।  

थ) नापतौलका साम�ीको चेकजाँच गन�, पसल /�यबशाय �थलमा म�ुयसिुच रा�न लगाई िनयिमत अनगुमन गन� ।  

द) होटल, रे��रे�ट, गे�हाउस, मसाज, पाल�र ज�ता �यबसायमा ह�ने गितिबिधह�को िन�र�ण गन�, मापद�डअन�ुप संचालन 
भएको नदिेखएमा कारवािहका लािग पशे गन� ।  

ध) नगरपािलका �े�िभ� साव�जिनक �थलमा तास-जवुा, लाग ु औषधीज�य पदाथ�को सेवन लगायतका िबकृितज�य 
कृयाकलापमा रोक लगाउन े । अनमुित िबना जाद,ु सक� स र आिथ�क संकलन गन� �कृितका िबिभ�न खलेतमासाह� 
संचालन गन� निदने ।  

न) नगरपािलकाका �े�िभ� संचालनमा आएका अ�थायी �कृितका बजारह�को रेखदखे गन�, �यापारीह�को लगत रा�न े।  

प) अ�लाई बाधा अबरोध प�ुने ग�र लाउड ि�पकर, रेिडयो तथा �विन उ�पादन गन� अ�य उपकरण �योग गन� निदने ।  

फ) �विन, धवुाँ, �काश वा अ�य कुनै कारणले साव�जिनक �पमा बाधा प�ुने ग�र उ�ोग ध�धा, �यापार, �यबशाय वा अ�य कुन ै
िकिसमको काय��म संचालन गन� वा साव�जिनक �पमा बाधा प�ुने ग�र �यि� िबशेषले कुन ैकाय� गन� रोक लगाउन े। कुन ै
उ�ोग �यापार �यबशाय वा �यि�ले कुनै काय� गदा� �दषुण उ�प�न भएमा �यसलाई िनय��ण गन� लगाउने ।  

ब) पािक� ङ �थलको रेखदखे र �यब�थापन गन� ।  

भ) नगर �े� िभ�का िनिज सरु�ागाड� आपिूत� �यबशाय संचालन गन� फम�, क�पनी संचालकह�को सिुच तयार ग�र रा�न ेर 
अनगुमन गन� ।  

म) बा�णय�� सेवालाई चौिवसै घ�टा च�ुत द�ु�त रा�नका लािग बा�णय�� कम�चारीलाई आव�यक सहयोग पयुा�उन े।  

य) िबपत, महामा�र भएमा उ�ार तथा राहतका लािग तु��त प�रचािलत ह�ने ।  

र) नगरपािलका मातहतका शाखा, आयोजना, काय��म अ�तरगत तोिकए बमोिजमका काय�ह� गन� गराउने ।  

ल) मािथ वुँदा (र) बमोिजमका शाखा, आयोजनाबाट काया��वयनका लािग �ा� भएका आदशे तथा िनद�शन काया��वयन ग�र 
सो को िववरण तोिकएको समयिभ� उपल�ध गराउन े।  

व) �याियक सिमितले आदशे गरे बमोिजम �याद तामले, हािजर, पिुज� सचुना बझुाउन,े िमलाप� वा िनण�य काया��यनमा सहयोग 
गन� ।  

श) नगरपािलकाको सरु�ा गन�, पालो पहरा िदने ।  

ष) नगरपािलकाबाट तोिकएका अ�य काय�ह� गन� गराउन े।  

स) सामदुाियक बनको सरु�ा, निदज�य पदाथ� तथा �ाकृितक �ोतको दोहन रो�न ेकाय� र बजार अनगुमन लगायतका काय�ह� 
गन� । 

३)  उपदफा (२) बमोिजमका काय�ह� गदा� नगर �हरी कम�चारीले �थानीय �हरी काया�लयसँग सम�वय गरेर काय� गनु�पन�छ ।  

४) नगर �हरी कम�चारीको काय� िबबरण तयार गदा� उपदफा (२) अ�तरगत उ�लेख भएका काम, कत��य र अिधकारलाई 
आधारमािन तयार ग�रनेछ ।  
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५) यस दफा बमोिजम नगर �हरी कम�चारीले कारवाही गदा� असलु गन� ज�रवाना रकम तथा कुनै साम�ी हटाउदा लागेको खच� 
असलु स�बि�ध �यब�था आिथ�क ऐनले तोके बमोिजम ह�नेछ 

१०. करार समा�ीः  

(१) यस काय�िविध बमोिजम करार ग�रएको पद नगरपािलका कम�चारी िनयमावली वा अ�य कुनै काननू वा अ�य िनण�य बमोिजम 
पद नरहने वा खारेज ह�न ेभएमा �य�तो �यि�को करार �वतः अ��य ह�नेछ । 

 (२) करार स�झौता ग�रएको कम�चारीको काय� स�तोषजनक नभएको भिन काय�रत िवषयगत शाखा वा काया�लयले िसफा�रश 
गरेमा �मखुले आव�यक छानिवन गन� लगाई सफाइको मौका िदई काया�लयले जनुसकैु अव�थामा करारबाट हटाउन 
सिकनेछ । 

११. बाधा अडकाउ फुकाउ: यो काय�िवधीमा उि�लिखत �यव�था काया��वयनमा कुनै सम�या वा दिुवधा उ�प�न भएमा 
नगरकाय�पािलकाबाट अनमुोदन गराउने गरी नगर �मखुले बाधा अडकाउ फुकाउने आदशे िदन स�नेछन ्। 

१२. िविवधः यस काय�िविध काया��वयन �ममा थप �यव�था गनु� परेमा यस काय�िविध तथा �चिलत काननुसँग नबािझने गरी नगर 
काय�पािलकाले आव�यक िनद�िशका वनाउन स�नछे ।  
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अनुसूची -१ 

(बुँदा ४.१ सँगस�बि�धत काय�िववरण कोढाँचा) 

िशवसता�ी, नगर काय�पािलकको काया�लय 

�याङ्गडाँडा, झापा 

�देश नं. १, नेपाल 

 

काय� िववरणको नमनुाः  

कम�चारीको पद नामः  

कम�चारीको नामः  

काय� िववरणः 

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 
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अनसुचूी -२ 

(बँदा ४.१ सँग स�बि�धत सचूनाको ढाँचा) 

िशवसता�ी, नगर काय�पािलकको काया�लय 

िशवसता�ी, झापा �दशे नं. १, नेपाल 

करारमा सेवा िलनेस�ब�धी सूचना 

(सुचना �कािशत िमित : २०७       ।         ।        ) 

िशवसता�ी नगरपािलकाको लागी.................................................................................. 
(िवषयगत शाखा) मा रहने गरी (पद) को �पमा दहेायको सं�या र यो�यता भएको नगर�हरी कम�चारी करारमा रा�न ु
पन� भएकाले यो�यता पगुकेा नेपाली नाग�रकह�ले यो सचूना �कािशत भएको िमितले १५ (प��) िदन िभ� काया�लय 
समय िभ� राज�व ितरेको रिसद सिहत दरखा�त िदन ह�न स�वि�धत सवकैो लािग यो सचूना �काशन ग�रएको छ । 
यसको फाराम, दरखा�त द�तरु, काय�-िववरण, पा�र�िमक, सेवाका शत�ह� सिहतको िव�ततृ िववरण काया�लयबाट वा 
ववेसाइट www. .......................................................  बाट उपल�ध ह�नेछ । 

पद नाम सं�या 

  

  

 

शैि�क यो�यता र अनुभव (नमुना) :  

१. नेपाली नाग�रक । 

२. �यनूतम यो�यता (पद अनसुार खलुाउने ) ।  

३. अनभुवको हकमा (पद अनुसार खलुाउने ) | 

४. उमरे (पद अनसुार खलुाउने ) ।  

५. िनरोिगताको �माणप� (मा�यता �ा� िचक�सकबाट �माणीत भएको)  

६. अ�य �चिलत काननु�ारा अयो�य नभएको । 

दरखा�तमा संल�न गनु�पन�ः  उ�मदेवारको �यि�गत िववरण, शिै�क यो�यताको �मािणत �ितिलिप, नेपाली 

नाग�रकताको �माणप�को �मािणत �ितिलिप, अनभुवको �मािणत �ितिलिप संल�न ह�नपुन�छ । पेश ग�रने सबै 
�ितिलिपको पछाडी उ�मदेवार �वयंले ह�ता�र गरी �धमािणत गन� । 
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अनसुचूी -३ 
(बुंदा ४.२ सँग स�बि�धत दरखा�त फारामको ढाँचा)  

िशवसता�ी नगरपािलका 
नगर काय�पािलकको काया�लय 

�याङ्गडाँडा, झापा  
�दशे नं. १, नेपाल 

 

करारको लािग दरखा�त फाराम  

(क) वयैि�क िववरण 

 नाम,थर (दवेनागरीमा)  

(अ�ंजेी ठूलो अ�रमा)  िलङ्ग: 

नाग�रकता नं. जारी गन� िज�ला िमित: 

�थायी 
ठेगाना 

क)  िज�ला ख) न.पा./गा.पा. ग) वडा नं. 

 घ) टोल: ङ) माग�/घर नं.: च) फोन नं. 

प�चार गन� ठेगाना: इमेल: 

बाबकुो नाम,थर: ज�म िमित:                                                       िव.सं. 
इि�व स�वत: 

बाजेको नाम,थर: हालको उमेर:                          वष�                                मिहना 

(ख) शिै�क यो�यता/तािलम (दरखा�त फाराम भरेको पदको लािग चािहने आव�यक �यनूतम शिै�क यो�यता/ 
तािलम मा� उ�लेख गन�)  

आव�यक 
�यनूतम यो�यता 

िव�िव�ालय/बोड�/तािलम 

िदने सं�था 

शिै�क 
उपािध/तािलम 

संकाय �ेणी/�ितशत मलू िवषय 

शिै�क यो�यता      

     

तािलम      

 

 

हालसाल ै�खचेको पासपोट� 

साईजको पुरै मुखाकृित 

दे�खने फोटो यहाँ टा�ने 

र फोटो र फाराममा पन� 

गर� उ�मेदवारले 
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मलैे यस दरखा�तमा खलुाएका स�पणू� िववरणह� स�य छन ् । दरखा�त बझुाएको पदको सचूनाको लािग अयो�य 

ठह�रने गरी कुन ै सजाय पाएको छैन । कुन ै कुरा ढाँटे वा लकुाएको ठह�रएमा �चिलत काननू बमोिजम 

सहनेछु /बझुाउनेछु । उ�मदेवारले पालना गन� भनी �चिलत  काननू तथा यस दरखा�त फारामका प�ृह�मा उ�लेिखत 

सबै शत� तथा िनयमह� पालना गन� म�जरु गद�छु । साथै करारमा उ�लेिखत शत�ह� पणू� �पमा पालना गन�छु र करारको 

समयभ�दा अगाव ैकरारको अ��य गदा� कि�तमा ३ मिहनाको पवू� सचूना िदई काया�लयमा िनवदेन िदनेछु ।  

उ�मदेवारको �या�चे सहीछाप उ�मदेवारको द�तखत 

दाँया बाँया  

  

िमित: 

काया�लयले भन� 

रिसद/भौचर नं.: रोल नं.: 

दरखा�त अ�वीकृत भए सो को कारण: 

दरखा�त �ज ुगन�को नाम : 

द�तखत: 

िमित: 

दरखा�त �वीकृत/अ�वीकृत 
गन�को नाम: 
द�तखत: 
िमित: 

 
 
 

���य : दरखा�त साथ सचूनामा उ�लेिखत लगायत िन�निलिखत कागजातह� अिनवाय� �पमा उ�मदेवार आफैले 
�मािणत गरी पेश गनु� पन�छ ।  

(१) नेपाली नाग�रकताको �माणप�को �ितिलिप,  

(२) समक�ता र स�ब� आव�यक पन�मा सो को �ितिलिप,  

(३) �यनूतम शिै�क यो�यताको �माणप� र चा�रि�क �माणप�को �ितिलिप, तािलम र अनभुव आव�यक पन�मा सो 
समतेको �ितिलिप, आिद । 
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अनसुचूी - ४  

(बँदा ७. २ सँग स�बि�धत करार स�झौताको ढाँचा) 

करार स�झौता 

िशवसता�ी नगरपािलका, नगरकाय�पािलकाको काया�लय, (यसपिछ पिहलो प� भिनएको) र ............  
िज�ला, ................... नगरपािलका/गाउँपािलका, वडा नं. ..... ब�ने �ी........................................ 
(यसपिछ दो�ो प� भिनएको) का बीच...... ..................... गाउँपािलका/नगरपािलकाको .......................... 
(पद ) को कामकाज गन� गराउन िमित ....................... को िनण�य अनसुार दहेायका काय�/ शत�को अिधनमा 
रिह दो�ो प�ले पिहलो प�लाई सेवा उपल�ध गराउन म�जरु भएकाले यो करारको संझौता गरी एक/एक �ित 
आपसमा बिुझ िलय� िदय� : 

१. कामकाज स�ब�धमा : दो�ो प�ले आफुलाई तोिकएको संल�न काय� िववरण अनसुारको काय� पिहलो प�ले 

तोकेको समय र �थानमा उपि�थत भई गनु� पन�छ र आव�यकतानसुार थप काम गनु� पन�छ ।  

२. काम पन� �थान:............................................................................................................................ 

३. करारमा काम गरे बापत पाँउने पा�र�िमक :  

��येक मिहना �यितत भएपिछ, पिहलो प�ले दो�ो प�लाई मािसक �पमा �................................ 

(अ�रेपी �........................................................................................... पा�र�िमक उपल�ध गराउनेछ ।  

४. आचरणको पालनाः दो�ो प�ले िशवसता�ी नगरपािलकाको �चिलत काननूमा �यव�था भएका आचरण तथा 

अनशुासन स�ब�धी �यव�थाह� पालना गनु� पन�छ । 

५. िवदाः दो�ो प�लाई साब�जिनक िबदा बाहके अ�य कुनै पिन िकिसमको िबदा उपल�ध ह�ने छैन । साथै 

काया�लयको लािग आव�यक परेको ख�डमा िबदाको िदनमा पिन सेवा उपल�ध गराउन ुपन�छ । यसरी साव�जिनक 
िबदाको िदनमा काया�लयमा काम लगाए बापत स�ा िवदा िदन सिकनेछ ।  

६. काया�लय स�पि�को सुर�ाः दो�ो प�ले काया�लयको चल अचल स�पि�को नो�सानी वा िहनािमना गरेमा सो 

को �ितपिूत� वा हानी नो�सानीको िबगो दो�ो प�ले पिहलो प�लाई िदन ुपन�छ ।  

७. गो�यताः दो�ो प�ले काया�लयको कागजप�, िज�सी सामान एव ंगो�य कुरा वा कागजात कुनै अनिधकृत �यि� 

वा सं�था वा दशेलाई उपल�ध गराएको �मािणत भएमा दो�ो प�लाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी 
नो�सानीको �ितपिूत� दो�ो प�बाट भराईनेछ र कालो सचूीमा समते रािखनेछ ।  

८. करारअविधः यो करार िमित ...................... दिेख लाग ुभई िमित.............I.......I........ स�मको लािग ह�नेछ ।  

९. काय�स�पादन मू�यांकनः पिहलो प�ले दो�ो प�को काय� स�पादन म�ूयांकन गन� र सो म�ूयांकन गदा� 

सालवसाली िनर�तरता िदन उपय�ु दिेखएमा काय�िविधको बदुा ८ बमोिजम करार िनि�त अविधको लािग थप ह�न 
स�नेछ ।  
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१०. पा�र�िमक क�ी र करार सेवाको शत�को अ��यः दो�ो प�ले पिहलो प�लाई लगातार ७ (सात) िदन भ�दा बढी उ� सेवा 
उपल�ध नगराएमा, स�तोषजनक सेवा िदन नसकेमा अनपुि�थत रहकेो अविधको पा�र�िमक दामासािहले क�ा ग�रनेछ र सो 
भ�दा बढी सेवा नगरेमा �वतः यो संझौता पिहलो प�ले र� गरी अक� �यव�था गन� वाधा पन� छैन । दो�ो प�ले शा�ररीक �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�लघनं गरेमा दो�ो प�संगको संझौता र� गन� स�नेछ र िनजको स�ा अक� �यि� करारमा रािख काम लगाउन बाधा पन� छैन । 

११. दावी नप�ुनेः दो�ो प�ले यस करार बमोिजम काम गरेकै आधारमा पिछ कुन ैपिन पदमा अ�थायी वा �थायी िनयिु� ह�नका 
लािग दाबी गन� पाउन ेछैन/गन� छैन । 

१२. �चिलत काननू लाग ूह�नेः यस संझौतामा उ�लेख नभएको कुरा �चिलत नपेाल काननू बमोिजम ह�नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िशवसता�ी नगरपािलकाको तफ� बाट :                             

ह�ता�र :  

नाम :  

पद : 

 

दा�ोप� (करार गन� �यि�) :                             

ह�ता�र :  

नाम :  

पद : 

 



v08 $_ emfkf ;+Vof @ :yfgLo /fhkq efu @ ldlt @)&*÷)^÷)# 

14 

 

अनुसूची -५ 

(बुंदा ७.३ सँग स�बि�धत करार सूचनाप�को ढाँचा) 

िशवसता�ी नगरपािलका, नगर काय�पािलकको काया�लय 

�याङ्गडाँडा, झापा 

�दशे नं. १, नेपाल 

च.नं.:                                                                                                                      िमितः 

प.सं.: 

         �ी:.................................................................................... 

         ठेगाना ............................................................................... 

िवषयः करार स�ब�धमा । 

 

तपाईलाई िमित .................................िनण�यानसुार सिूचकरण ग�रए बमोिजम..................... 

(पदको नाम वा काम) कालािग यसैसाथ संल�न करार (स�झौता) बमोिजम िमित ........................ दिेख 
............................ स�म करारमा रािखएको ह�दँा संल�न काय�शत� अन�ुप आफनो काम इमा�दारीपवू�क र 
�यवसाियक म�ूय मा�यता अन�ुप गनु�ह�न जानकारी गराइ�छ । साथै आ�नो काम कत��य पालना गदा� यस 
नगरपािलकाको कम�चारीले पालना गनु�पन� आचार संिहता र आचरणको समते प�रपालना ह�न जानकारी गराइ�छ ।  

बोधाथ�  

�ी .............................................................................................. (आव�यकता अनसुार िदने) 

 

 

  आ�ाले 
       गीताकुमारी राई 
�मुख �शासक�य अिधकृत 




