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भाग – २ 
 

शिवराज नगरपालिकाको करारिा किमचारी व््वस्थापन गने सम्बशधि का्मववलि, 

(पवििो संसोिन) २०७९ 
 

नगर का्मपालिकाबाट स्वीकृत लिलतः 2079/09/01 
 

शिवराज नगरपालिकाको करारिा किमचारी व््वस्थापन गने सम्बशधि का्मववलििाई संसोिन गनम वाञ्छलन् 
भएकोिे नगर का्मपालिकाबाट देिा् अनसुार संसोिन गररएको छ । 

१. का्मववलिको दफा २ िा भएको संसोिनः  

दफा २ को ख िा ख (१) थवपएकोः (ख) (१) उप प्रिखु भन्नािे नगर उप प्रिखु सम्झनपुछम । 

दफा २ को (ग) िा ग (१) थवपएकोः (ग) १ सं्ोजक वा प्रिखु प्रिासकी् अलिकृत भन्नािे 
का्ामि् प्रिखु सम्झनपुछम । 

२. का्मववलिको दफा ४ को उपदफा (३) िा भएको संसोिनः उपदफा २ बिोशजि पनम आएका 
आवेदनिरु देिा्को आिारिा उपदफा ५ बिोशजिको सलिलतिे सशुचकृत गनुम पनेछः 
(क) लिशखत एवं प्र्ोगात्िक परीक्षा वापत ५० (पचास) अंक 

(१) लिशखत परीक्षा वापत ३० (तीस) अंक, उशिर्ाांक ४०% 

(2) प्र्ोगात्िक  परीक्षा बापत ्२० (वीस) अंक उशिर्ाांक ४०% 

(प्र्ोगात्िक परीक्षा निनुे ववष्को िकिा ५० अंकभार कै लिशखत परीक्षा िनुेछ ।) 
िोकसेवा आ्ोगिे लनिामरर् गरेको पाठ्यक्रि र पूर्ाांक बिोशजि परीक्षा सञ्चािन गररनेछ 
र लिशखत तथा प्र्ोगात्िक परीक्षाको प्राप्ांकिाई क्रििः ३० र २० परु्ाांक लनिामरर्  
गरी पररर्त गररनेछ । 
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(ख) अधतवामताम परीक्षा बापत ् २० (बीस) अंकः ्स अनसुार अंक प्रदान गदाम ध्ूनति ४०% 
(चालिस) र अलिकति ७० % (सिरी) को सीिालभत्र रिी प्रदान गनम पनेछ । ४० %  
भधदा कि वा ७० % (सिरी) भधदा िालथ अंक प्रदान गनुम परेिा स्पष्ट कारर् ददन ुपनेछ । 

(ग) िैशक्षक ्ोग््ता बापत ्२० (बीस) अंक (ववशिष्ट शे्रर्ी बापत ्२०, प्रथि शे्रर्ी  वापत ्१५, 

दद्वती् शे्रर्ी बापत ् १०, ततृी् शे्रर्ी बापत ् ५ (लत्रभवुन ववश्वववद्याि्को अंक गर्नाको 
आिारिा)  

(घ)  स्थानी् बालसधदािाई देिा् बिोशजि १० (दि) अंक 

(१) शिवराज नगरपालिकाको बालसधदा भएिा १० अंक 

(२) अध् स्थानी् तिको बालसधदा भएिा ५ अंक 

(ङ) िालथ जे जस्तो व््वस्था भए पलन का्ामि् सि्ोगी वा सो सरिको िकिा अधतवामताम परीक्षा 
िात्र िनुेछ । 

३. का्मववलिको दफा ५ िा भएको संसोिनः िाग पद संख्ाका आिारिा का्मववलिको दफा ४ को 
उपदफा ३ बिोशजि उच्चति अंक प्राप् गरेका उम्िेद्वारिाई प्रारशम्भक छनौट गनम र अधतवामताम 
सिेत लिई सूशचकरर्को लसफाररस गनम देिा् बिोशजिको अधतवामताम तथा सूशचकरर् सलिलत रिनेछः 
(क) प्रिखु प्रिासवक् अलिकृत     – सं्ोजक 

(ख) प्रिखु प्रिासकी् अलिकृतिे तोकेको ववष् वविेषज्ञको रुपिा सरकारी सेवाको अलिकृतस्तरको 
किमचारी –  सदस्् 

(ग) नगरपालिकाको प्रिासन िाखाको प्रिखु –   सदस््  

(घ) अध् ववष्को ववष् वविेषज्ञ आवश््कता अनसुार पदपूलतम सलिलतिा आिशधत्रत गनुम पने भएिा 
सलिलतका सं्ोजक प्र.प्र.अ. को लनर्म्  बिोशजि सिावेि गनम सवकनेछ । 

४. का्मववलिको दफा ९ उपदफा (१) िा भएको संसोिनः (१) करार गररएको पद वा दरबधदीिा 
नेपािको संवविान बिोशजि िोकसेवा आ्ोगबाट किमचारी लसफाररस तथा सिा्ोजन भई खवटई 
आएिा त््स्तो करार किमचारीको करार स्वतः अधत्् िनुेछ । 

५. का्मववलिको दफा १० िा भएको संसोिनः  

(क) GPA िाई प्रलतितिा पररवतमन गरी अंकिा का्ि गने । 

(ख) का्ामि्को लनर्म् ानसुार का्ामि्िाई अत््ावश््क परेको अवस्थािा करारिा किमचारी भनाम 
गनम का्ामि्िे रावष्ट्स्तरको दैलनक पलत्रकािा सूचना प्रकािन गरर सकेपलछ का्ामि्िे कुनै 
परीक्षा सञ्चािन नगरी िोकसेवािे लसफाररस गरेका वैकशपपक उम्िेद्वारिरु िध््ेबाट आवेदन 
पनम आएका िध््ेबाट ्ोग््ताक्रिका आिारिा लन्कु्त गनम सवकने । 

(ग) ्स का्मववलि का्ामधव्न क्रििा थप व््वस्था गनुम परेिा ्स का्मववलि तथा प्रचलित 
काननुसंग नबाशझने गरी नगरपालिकािे आवश््क लनर्म्  गनम सक्नेछ । 
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६. का्मववलिको अनसूुशचिा भएको संसोिनः का्मववलिको अनसूुशचिा रिेको ५ नं. प्रदेििाई िशुम्बनी  
प्रदेि बनाउने ।  

अनसूुशच २ को ४ िा भएको संसोिनः १८ वषम उिेर परुा भई ३५ वषम ननाघेको तर िवििा तथा 
अपांगता भएका व््शक्तको िकिा ४० वषम ननाघेको । 

 

प्रिाशर्करर् लिलतः २०७९/09/01 
 

आज्ञािे, 

राकेि पाण्डे 

प्रिखु प्रिासकी् अलिकृत  


