
 

 

 

 

 

स्थानीय राजपत्र 

कावासोती नगरपालिका 

नगरकाययपालिकाको कायायिय 

 

खण्ड : ३,   संख्या : ४  लिलत : २०७७ पसु २१ गते िङ्गबार 

 

भाग - २ 

कावासोती नगरपालिका 

 

नेपािको संलवधान बिोलजि कावसोती नगरकाययपालिकाकािे बनाएको ति 

उल्िेलखत बिोलजिको “ कावासोती नगरपालिकाकािा करारिा प्रालवलधक 

कियचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्धी काययलवलध, २०७५” सवयसाधारणको 

जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ । 

 

 

 

नगर काययपालिकाबाट पाररत लिलत : २०७७/०९/२१ 
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कावासोती नगरपालिकाकामा करारमा प्रालवलिक कममचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्िी 

कायमलवलि, २०७५ मा देहाय बमोलिम सशंोिन  गररएको छ । 

 

पररभाषााः “काययलवलध”  भन् नािे कावासोती नगरपालिकािा करारिा प्रालवलधक कियचारी व्यवस्थापन गने 

सम्बन्धी काययलवलध, २०७५ िाई बुझ्न ुपनेछ ।  

१. कायमलवलिको दफा २ मा सशंोिनाः काययलवलधको दफा २ को खण्ड (च) िा “अन्तयवाताय  तथा 

सचूीकरण सलिलत” को सट्टा “छनौट सलिलत ” भन् न ेशब्दाविी रालखएको । 

२. कायमलवलिको दफा ४ मा सशंोिनाः (१) दफा ४ िा “ सचूीकरण तथा ” भन् ने शब्दाविी  

लिलकएको । 

(२) उपदफा (२) पलछ देिाय बिोलजिको उपदफा (२क) थप गररएको छ ।  

(२क) उपदफा (१) बिोलजिको सचूना बिोलजि पनय आएका आवेदनिरु प्रिुख प्रशासकीय 

अलधकृतबाट स्वीकृत भई सकेपश्चात स्वीकृत आवेदनकतायिरुिे एक सय पणूायङ्कको लिलखत 

परीक्षािा सिभागी िुनपुनेछ । उक्त परीक्षािा उत्तीणय िुन उम्िेदवारिे कलम्तिा चालिस प्रलतशत 

अंक प्राप् त गरेको िुन ु पनेछ।लिलखत परीक्षाको पाठ्यक्रि पदपतूीको सचूनािा उल्िेख भए 

बिोलजि वा पदपतूी सलिलतिे लनधायरण गरे बिोलजि िुनेछ । बस्तुगत प्रश्नप्रणािी अन्तगयत िुने 

परीक्षािा गित उत्तरका िालग बीस प्रलतशत अंक कट्टी िुने व्यवस्था गनुय पनेछ । 

तर, पदपतूी सलिलतिे आवश्यक ठानेकोिा बािके श्रेणीलविीन सरिको पदिा सेवा करार गदाय वा 

दफा ३ बिोलजिका कुनै सेवासँग सम्बलन्धत पदिा तीन िलिना वा सोभन्दा कि अवधीको िालग 

सेवा करार गनुयपने पदिा लिलखत परीक्षा अनीवायय िुनेछैन ।यसरी लिलखत परीक्षा नलिई सेवा करार 

गररएको श्रेणीलवलिन वािकेका पदिा लतन िलिना भन्दा बढी अवधी िुने गरी करार गनय वा करार 

म्याद थप गनय सलकनेछैन ।  

(३) उपदफा (३) को सट्टा देिाय बिोलजिको उपदफा (३) रालखएकोोः  

(३) उपदफा (२क) बिोलजिको परीक्षािा उत्तीणय भएका उम्िेदवार वा सोिी उपदफा बिोलजि 

लिलखत परीक्षा अनीवायय नगररएका उपदफा (२) बिोलजि आवेदन दताय गराएका उम्िेदवारिरुको 

देिायबिोलजिको आधारिा िलु्याङ्कन गरी लिलखत परीक्षा लिईएको भए सोको प्राप्ताङ्क 

सिेतका आधारिा अन्तवायतायको िालग छनौट गररनेछ ।      
 

क. शैलक्षक योग्यता वापत बढीिा ६० (साठी) अंक लदइनेछ। (लवलशष्ट श्रेणी वापत ६०, 

प्रथि श्रेणी वापत ५५, लितीय श्रेणी वापत ५०, ततृीय श्रेणी वापत ४५, (लत्रभुवन 

लवश्वलवद्याियको अंक गणनाका आधारिा) ।  

स्पष्टीकरणोः यस दफा बिोलजि अंक गणना गदाय लस.लज.लप.ए. िा िब्धाङ् क िुनेिरुको 

िकिा सम्बलन्धत लवश् वलवद्याियिे लनधायरण गरेको प्रलतशतका आधारिा र सम्बलन्धत 

लवश्वलवद्याियिे प्रलतशत लनधायरण नगरेको भएिा लत्रभवुन लवश् वलवद्याियको 

लस.लज.लप.ए का िालग लनधायरण गररएको प्रलतशतका आधारिा वा पदपतूी सलिलतिे 

उलचत ठानेको लवलध बिोलजि प्रलतशत लनधायरण गनुय पनेछ । 
 

ख.  कायय अनभुव वापत प्रलत बर्य २ अंकका दरिे बढीिा १० अंकसम्ि । यसरी अंक गणना 

गदाय एक बर्यभन्दा कि अवधीको िालग दािासािीिे अंक प्रदान गररनेछ ।  
 

ग.  स्थानीय बालसन्दािाई बढीिा १० अंक प्रदान गररनेछ । स्थानीय बालसन्दा वापतको 

अंक प्रदान गदाय कावासोसोती नगरपालिकाको बालसन्दा भएिा १० अंक र कावासोती 

नगरपालिका भन्दा बािीर तर यस नगरपालिका रिकेो लजल्िाका बालसन्दा भएिा ५ 

अंक प्रदान गररनेछ। 
 

घ. प्रयोगात्िक परीक्षाोः पदपतूी सलिलतिे आवश्यक ठानेिा कुनै उपकरण सञ्चािन वा 

सवारी साधन सञ्चािन वा कुनै प्रालवलध सञ्चािन सँग सम्बलन्धत पदको िालग ५० 

पणुायङ्कको प्रयोगात्िक परीक्षा लिन सक्नेछ। प्रयोगात्िक परीक्षा लिँदा प्रयोगात्िक 

परीक्षाको ढाँचा वा पाठ्यक्रि पदपतूी सलिलतिे तोके बिोलजि िुनेछ ।  
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(४) उपदफा (३) पलछ देिाय बिोलजिको उपदफा (३क) र (३ख) रालखएकोोः(३क) उपदफा (३) 

बिोलजि अन्तवायतायको िालग छनौट गदाय िाग संख्या र उत्तीणय उम्िेदवारिरुिे उपदफा (३) बिोलजि 

िलु्याङ्कन गदाय प्राप्त गरेका अंकका आधारिा अन्तवायतायका िालग छनौट गररने उम्िेदवारको संख्या 

लनधायरण गरी अन्तवायतायको िालग उपलस्थत िुनपुने लिलत, सिय र स्थान तोकी वणायनकु्रिका आधारिा 

उम्िेदवारको सचूी प्रकाशन गनुयपनेछ ।  
 

(३ख) उपदफा (३क) बिोलजि अन्तवायतायको िालग छनौट भएका उम्िेदवारिरुको अन्तवायताय वापत 

अलधकतिा २० अंक प्रदान गररनेछ । अन्तवायतायको अंक लदँदा बढीिा ७० प्रलतशत र कलम्तिा ४० 

प्रलतशत अंक प्रदान गररनेछ ।  

३. कायमलवलिको दफा ५ मा सशंोिनाः काययलवलधको दफा ५ को सट्टा देिाय बिोलजिको  दफा 

रालखएको : 

५. छनौट सलमलताः (१) यस काययलवलध बिोलजि सेवा करारका िालग जनशलक्त छनौट गरी सेवा 

करारका िालग लसफाररश गनय देिाय बिोलजिको छनौट सलिलत रिनेछ । 

(क) प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत                                                 संयोजक 

(ख) पदपतूी सलिलतिे तोकेको लवज्ञको रुपिा सरकारी सेवाको अलधकृत  

     स्तरको  कियचारी            सदस्य                                                                                                

(ग)  नगरपालिकाको सम्बलन्धत शाखाको शाखा प्रिखु                     सदस्य 

(घ)  नगरपालिकाको कियचारी प्रशासन िनेे शाखाका प्रिखु                        सदस्य सलचव  

स्पष्टीकरणाः यस दफािा “सरकारी सेवाको अलधकृत” भन्नािे नेपािको काननू बिोलजि नेपाि 

सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार वा अन्तगयतका सरकारी लनकायिरु वा नेपाि सरकार, 

प्रदेश सरकार वा स्थानीय तिको पणूय वा आंलशक स्वालित्विा रिकेा सावयजलनक संस्थान वा 

लनकायिरु, शैलक्षक प्रलतष्ठान वा लवद्याििरु, सलिलतिरु, प्रालधकरण, लनगि, आयोग, लवकास सलिलत 

वा सोिी प्रकृलतका संगलठत संस्थािा स्थायी, अस्थायी वा करारिा काययरत अलधकृत स्तरको 

कियचारीिाई जनाउने छ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजिको सलिलतको काि कतयव्य र अलधकार देिाय बिोलजिको िुनेछ ।  

(क) नगरपालिकािे दफा ३ बिोलजिका सेवासँग सम्बलन्धत पदिा सेवा करारका िालग गरेको 

सचूना बिोलजि यस काययलवलधको बिोलजि छनौट गने । 

(ख) लिलखत परीक्षाको पाठ्यक्रि, लिलत, सिय र स्थान तोक्ने । 

(ग) लिलखत परीक्षाको िालग प्रश्नपत्र लनिायणकताय, िोडरेशन कताय, उत्तरपलुस्तका कोलडङ- 

लडकोलडङ, उत्तरपलुस्तका परीक्षक, उत्तरपलुस्तका परीक्षणको िापदण्ड, परीक्षा 

सञ्चािनका िालग परीक्षा केन्र, सपुरीवेक्षक, सिायक सपुरीवेक्षक, केन्राध्यक्ष, 

उपकेन्राध्यक्ष, िगायतका परीक्षा सञ्चािन र िलु्याङ्कन सम्बन्धी जनशलक्त तोक्ने, 

(घ) प्रयोगात्िक परीक्षाको पाठ्यक्रि, ढाँचा र सम्बलन्धत लवज्ञ तोक्न ।  

(ङ) अन्तवायताय सञ्चािन र अन्तवायतायकार वा लवज्ञ तोक्ने । 

(च) सेवा करारका िालग यस काययलबलध बिोलजि योग्यताक्रि तोकी सफि र बैकलल्पक 

उम्िेदवारको लसफाररश गनय र सचूी प्रकाशन गनय । 

(छ) यस काययलवलध बिोलजि छनौटका अन्य काययिरु गने ।  

 

४. कायमलवलिको दफा ६ को सट्टा देहाय बमोलिमको दफा ६ रालिएकोाः  

 ६. अलन्तम योग्यताक्रम लनिामरण र लसफाररशाः (१) दफा ४ को उपदफा (३) बिोलजि 

िलु्याङ्कन गदाय प्राप्त गरेको जम्िा अंक र सोिी दफाको उपदफा (५) बिोलजिको अन्तवायतायबाट 

प्राप्त गरेको अंकको आधारिा अलन्ति योग्यताक्रि कायि गरी सेवा करारका िालग सचूना प्रकाशन 

गनुयपदयछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि सचूना प्रकाशन गदाय सफि भएका उम्िेदवार र वैकलल्पक उम्िेदवारको 

सिेत योग्यताक्रि अनसुार सचूी प्रकाशन गरी सेवा करारका िालग कलम्तिा सात लदनको म्याद 

लदई सचूना पाटी र वेभसाईटिा सचूना प्रकाशन गनुयपनेछ। सम्भव भए सम्ि लछटो िाध्यिबाट 

उम्िेदवारिाई जानकारी गराउनपुनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बिोलजिको सचूनािा तोलकएको म्यादलभत्र सेवा करार गनय नआएिा वा सेवा 

करार गरी सम्िौता बिोलजिको अवलध नै परुा सेवा नगरी रालजनािा लदएिा वा सेवाबाट 

अिग भएिा योग्यताक्रि अनुसारको बैकलल्पक सचूीको उम्िेदवारिाई सेवा करारको 

सचूना लदई सेवा करार गनय सलकनेछ ।  

तर, अलन्ति योग्यताक्रि अनसुारको सचूी प्रकाशन भएको  एक बर्यलभत्रिात्र उपदफा (३) 

बिोलजि बैकलल्पक सचूीिा रिकेा उम्िेदवारसँग सम्िौता गनय सलकनेछ ।   

    

५. कायमलवलिको दफा ७ मा सशंोिनाः दफा ७ को उपदफा (६) को “पनुोः परीक्षण, छनौट र” शब्दाविी 

लिलकएको ।  

६. अनुसचूीहरुमा सशंोिनाः (१) अनसुचूी १ देलख अनसुचूी ५ सम्ि कायायियको ठेगानािा “प्रदेश नं. 

४” को सट्टा “गण्डकी प्रदेश” शब्दाविी रालखएको । 

(२) अनसुचूी २ िा सचूनाको व्यिोरािा “लदनको २.०० बजे” को सट्टा “कायायिय सियलभत्र” भन् न े

शब्दाविी रालखएको ।   

 

आज्ञािे 

यज्ञ परुी 

प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत 

 


