
 

1 

 

 

 

 

x]6f}+8f pkdxfgu/kflnsf 

x]6f}+8f /fhkq 

v08M %                                                     ldltM २०७8।०1।07 
 

 

efu– # 

हेटौंडा उपमहानगरपालिका करारमा प्राविलिक कममचारी व्यिस्थापन गने 
सम्बन्िी कायमविलि,२०७४ को पवहिो संशोिन, २०७८ 

 
प्रस्तािनााः  

हेटौंडा उपमहानगरपालिका करारमा प्राविलिक कममचारी व्यिस्थापन गने सम्बन्िी कायमविलि २०७४ 
को संशोिन गनम िाञ्छनीय भएकोिे हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरकायमपालिकािे यो कायमविलि 
संशोिन जारी गरेको छ। 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः यस संशोिनको नाम " हेटौंडा उपमहानगरपालिका  करारमा प्राविलिक 
कममचारी व्यिस्थापन गने सम्बन्िी कायमविलि २०७४ को को पवहिो संशोिन २०७८" रहेको छ। 
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२. दफा २ को उपदफा च. संशोिन र २ को उपदफा छ. थपाः  दफा २. च. "सलमलत" भन्नािे दफा 
५. (१) बमोक्षजम गठित छनौट एिं लसफाररस सलमलत सम्झन ुपदमछ। 

दफा २. छ."पररिा" भन्नािे लिक्षित, अन्तरबाताम, प्रयोगात्मक लसप, पररिण, व्यािसावयक 
प्रस्ततुीकरण र अििोकन समेत सम्झन ुपदमछ। 

३.  दफा ३ को उपदफा (२) संशोिनाः  दफा ३. को उपदफा (२) कायामियिे देहायको सेिासँग 
सम्बक्षन्ित प्राविलिक कममचारी यस कायमविलि बमोक्षजम अिलि तोकी करारमा राख्न सक्नेछाः   

(क) इक्षन्जलनयररङ्ग सेिासँग सम्बक्षन्ित 

(ि) कृवि सेिासँग सम्बक्षन्ित 

(ग) पश ुसेिासँग सम्बक्षन्ित 

(घ) िन सेिासँग सम्बक्षन्ित 

(ङ) स्िास््य सेिासँग सम्बक्षन्ित 

(छ)  कानूनी परामशम सेिा 
(ज) सरसफाई तथा िातािरण सेिा 
(झ) कम््यटुर सेिा 
(ञ) सूचना प्रवििी सेिा 
(ट) विविि सेिा (कायामिय सहयोगी, सिारी चािक) 

(ि) नगर प्रहरी सेिा 
(ड) अन्य कुनै प्राविलिक सेिासँग सम्बक्षन्ित । 

४. दफा ४ को उपदफा ३ संशोिनाः  दफा ४. को उपदफा (३) उपदफा (२) बमोक्षजम पनम 
आएका आिेदनहरु देहायको आिारमा दफा ५(१) को सलमलतिे मूल्याङ्कन गरी सचुीकृत गनुमपनेछ :   
क. शैक्षिक योग्यता िापत - १० (दश) अङ्क, (विक्षशष्ट शे्रणी िापत १०, प्रथम शे्रणी िापत ८, वितीय 
शे्रणी िापत ६, ततृीय शे्रणी िापत ४, (लिभिुन विश्वविद्याियको अङ्क गणनाका आिारमा) । 

ि. कायम अनभुि िापत - ५ (पाँच) अङ्क (प्रलतििम १ अङ्कको दरिे, प्रमाक्षणत वििरण संिग्न भएको 
हनुपुने) । 

ग. स्थानीयतािाई देहाय बमोक्षजम - १० (दश) अङ्क  

१. सम्बक्षन्ित उपमहानगरपालिकाको बालसन्दा भएमा - १० अङ्क 

२. सम्बक्षन्ित क्षजल्िाको बालसन्दा भएमा- ७ अङ्क  

३. सम्बक्षन्ित प्रदेशको बालसन्दा भएमा- ४ अङ्क 

४. प्रदेश बावहरको बालसन्दा भएमा – १ अङ्क 
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घ. िोपोन्मिु/लसमान्तकृत/अलत लसमान्तकृत/एकि मवहिा/ भएमा – ५ अङ्क 

ङ. अन्तरिाताममा अलिकतम ् २० अङ्क। यस अनसुार अकं प्रदान गदाम न्यूनतम ८ (आि) र 
अलिकतम ्१४ (चौि) को सीमालभि रही प्रदान गनुमपनेछ ।  

 

५. दफा ५ संशोिनाः  दफा ५. छनौट एिं लसफाररस सलमलत(१)माग पद सङ्ख्याका आिारमा 
कायमविलिको दफा (४) को उपदफा (३) बमोक्षजम उच्चतम ् अङ्क प्राप्त गरेका उम्मेदिारिाई 
प्रारक्षम्भक छनौट गनम र पररिा समेत लिई लसफाररस गनम देहायको छनौट एिं लसफाररस सलमलत 
रहनेछाः 
(क) प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत -   संयोजक 

(ि) नगर प्रमिुिे तोकेको वििय विज्ञको रुपमा सरकारी सेिाको अलिकृत स्तरको कममचारी                 
-सदस्य 

(ग) संयोजकिे तोकेको वििय िेिगत शािा/महाशािा प्रमिु -सदस्य 

(घ) सामान्य प्रशासनशािा/महाशािा प्रमिु- सदस्य सक्षचि 

(२) सलमलतिे आिश्यकता अनसुार उपसलमलत बनाई कममचारी छनौट तथा लसफाररस सम्बन्िी कायम 
गनम सक्नेछ। 

(३) सलमलतिे आिश्यकता अनसुार कममचारी छनौट तथा लसफाररस सम्बन्िमा वििय विशेिज्ञ सेिा 
लिन सक्नेछ।  

(४) उम्मेदिार छनौटको स्िरुप (Modality) सलमलतिे लनिामरण गनेछ। 

६. दफा (७) मा उपदफा थपाः  दफा ७. को उपदफा (९) हेटौंडा उपमहानगरपालिका अन्तगमत 
विलभन्न सेिा र पदमा दैलनक ज्यािादारीमा कायमरत कममचारीहरुिाई लनजहरुको योग्यता र 
कायमदिताको आिारमा कायमपालिकाको सहमतीमा सेिा करार गरी काममा िगाउन सवकनेछ।  

७. दफा (१०) थपाः दफा १०. बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेाः- यस कायमलबिी कायामन्ियनको 
क्रममा आउने बािा अड्काउ फुकाउने अलिकार नगर कायमपालिकािाई हनुछे। 

८. दफा (११) थपाः दफा ११. संशोिन िा िारेजी गनम सक्नेाः- नगरकायमपालिकािे यस 
कायमविलििाई आिश्यक संशोिन िा िारेजी गनम सक्नेछ। 

९. दफा (१२) विवििाः  (संशोिन र थप गने क्रममा विविि दफा १० बाट १२ भएकोिे) दफा 
१२. विवििाः यस कायमविलि कायामन्ियनको क्रममा थप व्यिस्था गनुम परेमा यस कायमविलि तथा 
प्रचलित कानूनसँग नबाक्षझने गरी उपमहानगरपालिकािे आिश्यक लनणमय गनम सक्नेछ ।  
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आज्ञािे 

क्षशिराज चौिागाई  

प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत 

प्रमाणीकरण लमलत २०७८।०१।०७  


