
पाख्रीबास नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकको कार्ायिर् 

पालख्रबास, धनकुटा  

प्रदशे नं. १ नेपाि 

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सचूना 

(प्रथम पटक सचुना प्रकालशत लमलत : २०७५/०८/०४) 

 

पाख्रीबास नगरपालिकाको िागी पवूायधार लबकास तथा बाताबरण ब्र्वस्थापन शाखामा रहने गरी लसलिि इलन्िलनर्र र 

नगरपालिकामा रहने गरी हिुका सवारी चािकको रुपमा देहार्को संख्र्ा र र्ोग्र्ता िएको प्रालवलधक कमयचारी करारमा राख्न ु

पने िएकािे र्ोग्र्ता पगुकेा नेपािी नागररकहरुिे र्ो सचूना प्रकालशत िएको लमलतिे १५ (पन्र) लदन लित्र लदनको २:०० 

बिसेम्म रािस्व लतरेको रलसद सलहत दरखास्त लदन हुन सम्वलन्धत सवकैो िालग र्ो सचूना प्रकाशन गररएको छ । दरखास्त 

फाराम, दरखास्त दस्तरु, कार्य–लववरण, पाररश्रलमक, सेवाका शतयहरु सलहतको लवस्ततृ लववरण कार्ायिर्बाट वा वेवसाइट 

www.pakhribasmun.gov.np  बाट उपिब्ध हुनेछ ।  

पद नाम संख्र्ा 

लसलिि इलन्िलनर्र १(एक) िना 

हिकुा सवारी चािक १(एक) िना 

 क. आवश्र्क र्ोग्र्ता, पशे गनुय पने कागिातहरु तथा अन्र् लववरण (लसलिि इलन्िलनर्रको हकमा): 

१.  नेपािी नागररकताको प्रलतलिलप । 

२.  न्र्नूतम र्ोग्र्ता (िस्तैैः नेपाि सरकारवाट मान्र्ता प्राप्त लवश्वलवद्यािर्वाट Civil Engineering मा स्नातक 

(B.E) गरेको । 

३.  अनिुवको हकमा B.E गरी उतीणय गरी सम्बद्ध कार्यमा कम्तीमा २ (दईु) वर्यको कार्य अनिुव िएको  ।  

४.  २१ वर्य उमरे परुा िई ४० वर्य ननाघकेो हुनपुने । 

५.  नेपाि इलन्िलनर्ररङ्ग काउलन्सिमा दताय िएको (प्रमाणपत्र) । 

६.  सबै तहका शलैिक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

७.  नेपाि सरकार/सालबक स्थानीर् लनकार्/हािको स्थानीर् तह वा प्रचलित काननु बमोलिम गठन िएका 

संघलठत संस्थामा कार्य गरेको अनिुवको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

८.  अन्र् प्रचलित काननुद्वारा अर्ोग्र् निएको । 

९. दस्तरु रु.१०००/- (पलछ लफताय नहुने गरी) 

१०. कार्यलबबरण:- प्रचलित काननु बमोलिम हुने ।   



११. पाररश्रलमक र सेवा सलुबधा:- प्रचलित काननु बमोलिम । 

१२. सेवाका शतयहरु:- काननु बमोलिम । 

१३. अवलध :- अको व्र्वस्था निएसम्म । 

१४. अन्र् लबर्र्मा नगरपालिकाको लनणयर् बमोलिम हुनेछ ।  

 

ख. आवश्र्क र्ोग्र्ता तथा पशे गनुय पने कागिातहरु (हिकुा सवारी चािकको हकमा): 

१.  नेपािी नागररकताको प्रलतलिलप। 

२. न्र्नुतम किा ८ उलतणय गरेको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

३. अनिुवको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

४. २१ वर्य उमरे परुा िई ४० वर्य ननाघकेो हुनपुने । 

५. सवारी चािक अनमुलत प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

६. घटीमा ५ बर्यको कार्य अनुिव िएको । 

७. मालथल्िो शलैिक र्ोग्र्ता बापतको अकंमा गणना नगररने । 

८. अन्र् प्रचलित काननुद्वारा अर्ोग्र् निएको ।  

९. दस्तरु रु.५००/- (पलछ लफताय नहुने गरी) 

१०. कार्यलबबरण:- प्रचलित काननु बमोलिम हुने ।   

११. पाररश्रलमक र सेवा सलुबधा:- प्रचलित काननु बमोलिम । 

१२. सेवाका शतयहरु:- काननु बमोलिम । 

१३. अवलध :- अको व्र्वस्था निएसम्म । 

१४. अन्र् लबर्र्मा नगरपालिकाको लनणयर् बमोलिम हुनेछ । 

 

 

नोट: मालथ उल्िेलखत दबैु पदका हकमा उम्मदेवारिे पेश गने कागिातहरु स्वर्ं उम्मदेवारिे प्रमालणत गरी पेश 

गनुयपने छ । साथ ैछनौटका आधारहरु पाख्रीबास नगरपालिका करारमा प्रालवलधक कमयचारी ब्र्वस्थापन गने 

सम्बलन्ध कार्यलवलध, २०७५ बमोलिम हुनेछन । लबस्ततृ लबवरण www.pakhribasmun.gov.np मा हनेय 

सलकनेछ ।  

 

 

 

 

http://www.pakhribasmun.gov.np/


ग. कार्यलवलध मतूालबकको व्र्वस्था (संलिप्त सचूी तर्ार गने आधार) लसलिि इलन्िलनर्रको हकमा:-  

क.  शलैिक र्ोग्र्ता वापत - ३५(पैंतीस) अकं, (लवलशष्ट श्रेणी वापत ३५, प्रथम श्रेणी वापत ३०, लद्धतीर् श्रेणी 

वापत २५, ततृीर् श्रेणी वापत १५, (लत्रिवुन लवश्वलवद्यािर्को अकं गणनाका आधारमा) । 

ख. समान प्रकृलतको मालथल्िो शलैिक र्ोग्र्ता - ५ अकं 

 लबलशष्ट श्रेणी - ५ अकं 

 प्रथम श्रेणी   - ४ अकं 

 लद्वतीर् श्रेणी  - ३ अकं 

 ततृीर् श्रेणी   - २ अकं 

ग.  कार्य अनिुव वापत -१० (दश) अकं (प्रलत वर्य २ अकंको दरिे, प्रमालणत लववरण संिग्न िएको हुनपुने) । 

घ.  Specific (लबलशष्ट) अनुिव (सालबकका स्थानीर् लनकार्/हािको तह/सरकारी कार्ायिर्मा समान सेवा, 

समहू र पदमा समान प्रकृलतको काम गरेका िालग मात्र, र्स प्रकारको अनिुवमा सावयिलनक लशिण 

प्रकृर्ामा समावशे िएकाहरुिाई समावेश गरीने छैन) - १५ अकं 

 ५ बर्य सम्म - १५ अकं 

 ४ बर्य सम्म - १२ अकं 

 ३ बर्य सम्म - ९ अकं 

 २ बर्य सम्म - ६ अकं 

 ९ मलहनादलेख १ बर्य सम्म -३ अकं 

(अनिुवको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप प्रमालणत गरी संिग्न गनुयपनछे) 

ङ.  स्थानीर् बालसन्दािाई दहेार् बमोलिम - १० (दश) अकं  

१.  सम्बलन्धत नगरपालिकाको बालसन्दा िएमा -१० अकं 

२.  सम्बलन्धत लिल्िाको बालसन्दा िएमा -७ अकं  

३. सम्बलन्धत प्रदशेको बालसन्दा िएमा - ५ अकं 

# नोट: अन्र्को हकमा – ४ अकं 

ग. १ (संलिप्त सचूीमा छनौट िएका उम्मदे्वारिाई अन्तरबातायमा प्रदान गररन ेअकं र अन्र् प्रावधान ।) 

क.  अन्तवातायमा अलधकतम २५ अकं । र्स अनसुार अकं प्रदान गदाय न्र्नुतम १०(दश) र अलधकतम १७ (सत्र) 

को सीमालित्र रही प्रदान गनुयपनेछ ।  

ख.  नलतिा वबेसाइटमा प्रकालशत गररनेछ । 

ग.  अन्तरबाताय तोलकएको लदन र समर्मा पवूय िानकारी लबना उपलस्थत नहुने उम्मदे्वारका कारण नलतिा 

प्रकाशनमा बाधा पने छैन । 

घ.  लबशरे् पररलस्थलत (परम्परा अनुसार आफैं  लकररर्ा बस्नपुने) ।   



घ. कार्यलवलध मतूालबकको व्र्वस्था (संलिप्त सचूी तर्ार गने आधार) हिकुा सवारी चािकको हकमा:-  

क.  शलैिक र्ोग्र्ता वापत - ३५(पैंतीस) अकं, (लवलशष्ट श्रेणी वापत ३५, प्रथम श्रेणी वापत ३०, लद्धतीर् श्रेणी 

वापत २५, ततृीर् श्रेणी वापत १५, (लत्रिवुन लवश्वलवद्यािर्को अकं गणनाका आधारमा) । 

ख.  कार्य अनिुव वापत -१० (दश) अकं (प्रलत वर्य २ अकंको दरिे, प्रमालणत लववरण संिग्न िएको हुनपुने) । 

ग.  Specific (लबलशष्ट) अनुिव (सालबकका स्थानीर् लनकार्/हािको तह/सरकारी कार्ायिर्मा समान सेवा, 

समहू र पदमा समान प्रकृलतको काम गरेका िालग मात्र, र्स प्रकारको अनिुवमा सावयिलनक लशिण 

प्रकृर्ामा समावशे िएकाहरुिाई समावेश गरीने छैन) - १० अकं 

 ५ बर्य सम्म - १० अकं 

 ४ बर्य सम्म - ८ अकं 

 ३ बर्य सम्म - ६ अकं 

 २ बर्य सम्म - ४ अकं 

 ९ मलहनादलेख १ बर्य सम्म -२ अकं 

(अनिुवको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप प्रमालणत गरी संिग्न गनुयपनछे) 

घ.  स्थानीर् बालसन्दािाई दहेार् बमोलिम - १० (दश) अकं  

१.  सम्बलन्धत नगरपालिकाको बालसन्दा िएमा -१० अकं 

२.  सम्बलन्धत लिल्िाको बालसन्दा िएमा -७ अकं  

३. सम्बलन्धत प्रदशेको बालसन्दा िएमा - ५ अकं 

घ. १ (संलिप्त सचूीमा छनौट िएका उम्मदे्वारिाई प्रर्ोगात्मक पररिा तथा अन्तरबातायमा प्रदान गररन ेअकं र                          अन्र् 

प्रावधान ।) 

क.  प्रर्ोगात्मक पररिा – १० अकं 

ख.  अन्तवातायमा अलधकतम २५ अकं । र्स अनसुार अकं प्रदान गदाय न्र्नुतम १०(दश) र अलधकतम १७ (सत्र) 

को सीमालित्र रही प्रदान गनुयपनेछ ।  

ग.  नलतिा वबेसाइटमा प्रकालशत गररनेछ । 

घ.  अन्तरबाताय तोलकएको लदन र समर्मा पवूय िानकारी लबना उपलस्थत नहुने उम्मदे्वारका कारण नलतिा 

प्रकाशनमा बाधा पने छैन । 

ङ.  लबशरे् पररलस्थलत (परम्परा अनुसार आफैं  लकररर्ा बस्नपुने) ।   

 


