
शकु्रागण्डकी नगयऩालरका  

नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

दरेुगौडा, तनहुॉ 
गण्डकी प्रदेश 

 (तहवदृ्धि आवेदन पायाभ) 

(न्मूनतभ सेवा अवलध य कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनको आधायभा हनेु तहवदृ्धिको रालग) 
१. सूचनाको द्धववयण् 

 

 

 

२. उम्भेदवायको द्धववयण् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३.सेवाको द्धववयण् (शरुुदेखि हारसम्भको) 

क्र.स. ऩदको नाभ, 
शे्रणी/तह, 
सेवा, सभूह, 
उऩसभूह 

कामायरमको 
नाभ 

लनमखुि वा 
फढुवाको 
लभलत 

फहार यहेको लभलत असाधायण लफदा फसेको 
बए सोको अवलध 

कसयी आएको 
(िलु्रा/ फढुवा/ 
सभामोजन/ 
अस्थामी) 

स्थामी 
लनमखुि 
गने 
लनकाम 

कैद्धपमत 

देखि सम्भ देखि सम्भ 
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तहवदृ्धिको सूचना नम्फय:-                                                                     तहवदृ्धि हनुे तह:-  

सेवा:-                                                                                                       सभूह:-                                                                                                       

उऩसभूह:-                                                                                                ऩद:- 

उम्भेदवायको नाभ,थय(देवनागयीभा):-   ........................................................                                         

उम्भेदवायको नाभ,थय(अॊग्रजेी ठूरो अऺयभा):-............................................... 

 
ठेगाना:- ...................................               वहार यहेको कामायरम:- .............................                

फाफकुो नाभ:-    ..........................                        हारको सेवा:- .........................................                

आभाको नाभ:-   ..........................                      सभूह/उऩसभूह:-........................................                

फाजेको नाभ:-    ..........................                             ऩद:- .....................................................                

नागरयकता नम्फय:-  ........................                      कभयचायी सॊकेत नम्फय:- .............................                

जायी खजल्रा:- .............................                            ऩान नम्फय:- ..........................................   

भोफाइर नम्फय्-...........................               ईभेर ठेगाना्-.........................................   

उम्मेदवारको हालसालै 
खिचेको फोटो टाॉसी 
कार्ाालर्/महाशािा 
प्रमखिबाट प्रमाखत  
गर्खापरे्। 



४. हारको तहभा वा सभामोजन हनु ुबन्दा ऩद्धहराको सभान तहको ऩदभा तहवदृ्धिको रालग आवेदन ददन 
ऩाउन ेअखन्तभ लभलतभा ऩगु्न ेसेवा अवलध:- …………….वषय, …………..भद्धहना, …………. ददन। 

५. स्थानीम सेवा (गठन तथा सञ्चारन) अध्मादेश, २०७९ को दपा ३२ अनसुाय तहवदृ्धिको रालग 
मोग्म बएको/नबएको अवस्था:-(उऩमिु फक्सभा खचन्ह रगाउनहुोस)् 

क) तऩाईं हार लनरम्फनको अवलधभा यहनबुएको छ □/ छैन □। 

ि) तऩाईंरे नलसहत ऩाउनबुएको बए तीन भद्धहना द्धवतेको छ □/ छैन □ । 

ग) तऩाईं हार फढुवा योक्का बएको अवलधभा हनुहुनु्छ ?  छ □/  छैन □। 

घ)  तऩाईंको हार तरफवदृ्धि योक्का बएको छ □/ छैन □। 

ङ)  लनमभानसुाय तऩाईंरे सेवा /सभूह ऩरयवतयन गनुयबएको बए तीन वषय ऩगेुको छ  □ / छैन □ । 

च) ऩेशासॉग सम्फखन्धत व्मवसामी ऩरयषद्रे हार तऩाईंराई लनरम्फन गयेको छ □ / छैन □। 

 

६. भालथ उखल्रखित द्धववयणभा कुनै कुया झटु्टा रेखिएको ठहये कानून फभोखजभ सहुॉरा/ फझुाउॉरा बनी 
सहीछाऩ गने:- 

कभयचायीको नाभ,थय:- 

सॊकेत नम्फय :- 

ऩद  :- 

सही य लभलत :- 

 

७. उऩयोि व्महोया कामायरमभा यहेको लनजको येकडय अनसुायको हो य मसभा लनजरे भेयो योहफयभा 
सहीछाऩ गयेको ठीक साॉचो हो बनी प्रभाखणत गने कामायरम/भहाशािा प्रभिुको:- 

नाभ  :- 

सॊकेत नम्फय :- 

दस्तित :- 

लभलत  :- 

ल्माप्चे सहीछाऩ 
दामाॉ फामाॉ 

 
 

कामायरमको छाऩ 
 



 

८. तहवदृ्धिको लनणयम (कामायरम प्रमोजनको रालग भात्र) 

(क) आवेदक कभयचायीरे सभामोजन हनु ुऩूवय य सभामोजन ऩश्चात गयी हारको तहभा ऩूया गयेको 
सेवा अवलध:- ……………………वषय, ……………..भद्धहना, …………… ददन। 

 

(ि) आवेदक कभयचायीको ऩलछल्रो ऩाॉच वषयको कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन फाऩत प्राप्त गयेको अॊक य 
सोको औषत:- 

(अ) आलथयक वषय २०७८/७९ को अॊक …………… 

(आ) आलथयक वषय २०७७/७८ को अॊक …………… 

(इ) आलथयक वषय २०७६/७७ को अॊक …………… 

(ई) आलथयक वषय २०७५/७६को अॊक ……………… 

(उ) आलथयक वषय २०७४/७५को अॊक ……………… 

 

(ग) उऩयोि फभोखजभ ऩाॉच आलथयक वषयको कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन फाऩत प्राप्त औषत अॊक………।  

आवेदक कभयचायीको स्थानीम सेवा (गठन तथा सञ्चारन) अध्मादेश, २०७९ को दपा २८ को 
उऩदपा (१) फभोखजभको तोद्धकएको न्मूनतभ सेवा अवलध य कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनको अॊक प्राप्त 

गयेको देखिएकोरे लनजराई हार कामययत तहफाट सभान सेवा, सभूह, उऩसभूह य ऩदभा एकतह 
वदृ्धि 

गने लनणयम गरयएको छ। 

 

लनणयम लभलत:-                             तहवदृ्धिको लनणयम रागू हनुे लभलत:- 

तहवदृ्धि हनुे तह:-                          सेवा:- 
सभूह/उऩसभूह:-                            ऩद:- 

 
 
……………………………………                                                      …………………………………… 

तहवदृ्धिको लसपारयस गने                                                          तहवदृ्धिको लनणयम गने 

(स्थानीम तहको प्रशासन भहाशािा प्रभिु)                     (स्थानीम तहको प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत) 
नाभ:-                                       नाभ:- 

कभयचायी सॊकेत नम्फय:-                                                       कभयचायी सॊकेत नम्फय:- 

शे्रणी/तह:-                                             

 
 

(स्थानीम तहको छाऩ) 

 
 

 

 

  



शकु्रागण्डकी नगयऩालरका  

नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

दरेुगौडा, तनहुॉ 
गण्डकी प्रदेश 

तहवदृ्धि (स्वास््म सेवा तपय ) आवेदन पायाभ 

(न्मूनतभ सेवा अवलध य कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनको आधायभा हनेु तहवदृ्धिको रालग) 

१. सूचनाको द्धववयण् 

 

 

 

 

२. उम्भेदवायको द्धववयण् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३.सेवाको द्धववयण (शरुुदेखि हारसम्भको) 

क्र.स. ऩदको नाभ, 
शे्रणी/तह, 
सेवा, सभूह, 
उऩसभूह 

कामायरमको 
नाभ 

लनमखुि 
वा 
वढुवाको 
लभलत 

फहार यहेको 
लभलत 

असाधायण द्धवदा वसेको 
बए सो को अवलध 

कसयी आएको 
(िलु्रा/  

फढुवा/सभामोजन 
अस्थामी) 

स्थामी 
लनमखुि 
गने 
लनकाम 

कैद्धपमत 

देखि सम्भ देखि सम्भ 
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तहवदृ्धिको सूचना नम्फय:-                                                                     तहवदृ्धि हनुे तह:-  

सेवा:-                                                                                                       सभूह:-                                                                                                       

उऩसभूह:-                                                                                                ऩद:- 

उम्भेदवायको नाभ,थय(देवनागयीभा):-   ........................................................                                         

उम्भेदवायको नाभ,थय(अॊग्रजेी ठूरो अऺयभा):-............................................... 

 
 

ठेगाना:- ....................................              वहार यहेको कामायरम:- ..........................                
फाफकुो नाभ:-    ............................                        हारको सेवा:- .......................................                
आभाको नाभ:-   ............................                      सभूह/उऩसभूह:-......................................                
फाजेको नाभ:-    ............................                          ऩद:- ....................................................               
नागरयकता नम्फय:-  ........................                      कभयचायी सॊकेत नम्फय:- ............................                
जायी खजल्रा:- ..............................                          ऩान नम्फय:- .........................................   
भोफाइर नम्फय्-...........................                ईभेर ठेगाना्-........................................   
 

उम्मेदवारको हालसालै 
खिचेको फोटो टाॉसी 
कार्ाालर्/महाशािा 
प्रमखिबाट प्रमाखत  
गर्खापरे्। 



४. हारको तहभा वा सभामोजन हनु ुबन्दा ऩद्धहराको सभान तहको ऩदभा तहवदृ्धिको रालग आवेदन ददन 
ऩाउन ेअखन्तभ लभलतभा ऩगु्न ेसेवा अवलध:- …………….वषय,…………..भद्धहना,…………. ददन। 

५. स्थानीम सेवा (गठन तथा सञ्चारन) अध्मादेश, २०७९ को दपा ३२ अनसुाय तहवदृ्धिको रालग 
मोग्म बएको/नबएको अवस्था:-(उऩमिु वक्सभा खचन्ह रगाउनहुोस)् 

क) तऩाईं हार लनरम्फनको अवलधभा यहनबुएको छ □/छैन □। 

ि) तऩाईंरे नलसहत ऩाउनबुएको बए तीन भद्धहना लफतेको छ □/ छैन □ । 

ग) तऩाईं हार फढुवा योक्का बएको अवलधभा हनुहुनु्छ ? छ □/  छैन □। 

घ)  तऩाईंको हार तरफवदृ्धि योक्का बएको छ □/ छैन □। 

ङ)  लनमभानसुाय तऩाईंरे सेवा /सभूह ऩरयवतयन गनुयबएको बए तीन वषय ऩगेुको छ □/ छैन □। 

च) ऩेशासॉग सम्फखन्धत व्मवसामी ऩरयषद्रे हार तऩाईंराई लनरम्फन गयेको छ □/ छैन □। 

 

 ६. भालथ उखल्रखित द्धववयणभा कुनै कुया झटु्टा रेखिएको ठहये कानून फभोखजभ सहुॉरा/ फझुाउॉरा बनी  
सहीछाऩ गने:- 

कभयचायीको नाभ:- 

सॊकेत नम्फय:- 

ऩद:- 

सही य लभलत:- 

 

७. उऩयोि व्महोया कामायरमभा यहेको लनजको येकडय अनसुायको हो य मसभा लनजरे भेयो योहफयभा 
सहीछाऩ गयेको ठीक साॉचो हो बनी प्रभाखणत गने कामायरम/भहाशािा प्रभिुको:- 

नाभ:- 

सॊकेत नम्फय:- 

दस्तित:- 

लभलत:- 

 

कामायरमको छाऩ 
 

 

ल्माप्चे सहीछाऩ 
दामाॉ फामाॉ 



 

८. तहवदृ्धिको लनणयम (कामायरम प्रमोजनको रालग भात्र) 

(क) आवेदक कभयचायीरे सभामोजन हनु ुऩूवय य सभामोजन ऩश्चात गयी हारको तहभा ऩूया गयेको 
सेवा अवलध:- ……………………वषय, ……………..भद्धहना,……………ददन। 

 

(ि) आवेदक कभयचायीको ऩलछल्रो दईु वषयको कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन फाऩत प्राप्त गयेको अॊक य 
सो को औषत:- 

(अ) आलथयक वषय २०७८/७९ को अॊक …………… 

(आ) आलथयक वषय २०७७/७८ को अॊक ……………  

(इ)   औषत अॊक …………… 

 (ग) उऩयोि फभोखजभ दईु आलथयक वषयको कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन फाऩत प्राप्त अॊकको स्तय......।  

आवेदक कभयचायीको स्थानीम सेवा (गठन तथा सञ्चारन) अध्मादेश, २०७९ को दपा २८ को 
उऩदपा (२) फभोखजभको तोद्धकएको न्मूनतभ सेवा अवलध य कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनभा कखम्तभा 
उत्तभ अॊक प्राप्त गयेको देखिएकोरे लनजराई हार कामययत तहफाट सभान सेवा, सभूह, उऩसभूह य 
ऩदभा एकतह वदृ्धि गने लनणयम गरयएको छ। 

 

लनणयम लभलत:-                             तहवदृ्धिको लनणयम रागू हनुे लभलत:- 

तहवदृ्धि हनुे तह:-                          सेवा:- 
सभूह/उऩसभूह:-                            ऩद:- 

 
 
………………………………………                                                        ………………………………………… 

तहवदृ्धिको लसपारयस गने                                                              तहवदृ्धिको लनणयम गने 

(स्थानीम तहको प्रशासन भहाशािा प्रभिु)                      (स्थानीम तहको प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत) 
नाभ:-                                          नाभ:- 

कभयचायी सॊकेत नम्फय:-                                                          कभयचायी सॊकेत नम्फय:- 

शे्रणी/तह:-                                             

 

(स्थानीम तहको छाऩ) 

 
  



शकु्रागण्डकी नगयऩालरका  

नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

दरेुगौडा, तनहुॉ 
गण्डकी प्रदेश 

(दयफन्दी सद्धहत तह कामभ आवेदन पायाभ) 

(स्थानीम सेवा (गठन तथा सञ्चारन) अध्मादेश को दपा ९ को उऩदपा (१), (२) य (३) अनसुाय दयफन्दी 
लभरान बई स्वत् भालथल्रो तह कामभ हनेु ऩदको रालग) 

१. सूचनाको द्धववयण 

 

 

 

२. कभयचायीको द्धववयण 
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तह कामभ सूचना नम्फय:-                                                                    तहकामभ  हनुे तह:-  

सेवा:-                                                                                                       सभूह:-                                                                                                       

उऩसभूह:-                                                                                                ऩद:- 

उम्भेदवायको नाभ,थय(देवनागयीभा):-   ........................................................                                         

उम्भेदवायको नाभ,थय(अॊग्रजेी ठूरो अऺयभा):-............................................... 

 

 

ठेगाना:- ...................................               वहार यहेको कामायरम:- ...........................                
फाफकुो नाभ:-    ..........................                        हारको सेवा:- ........................................                
आभाको नाभ:-   ..........................                      सभूह/उऩसभूह:-.......................................                
फाजेको नाभ:-    ..........................                             ऩद:- .....................................................                
नागरयकता नम्फय:-  .......................                      कभयचायी सॊकेत नम्फय:- ...........................                
जायी खजल्रा:- .............................                            ऩान नम्फय:- .........................................   
भोफाइर नम्फय्-............................              ईभेर ठेगाना्-.........................................   
प्रदेश/रोक सेवा आमोग/ ऩदऩूलतय सलभलतको द्धवऻाऩन नम्फय:-……………द्धवऻाऩन प्रकाखशत लभलत:-……………… 

हारको ऩदभा लसपारयस सूचना नम्फय य लभलत :-…………………………… 

हारको ऩदभा स्थामी लनमखुि रागू बएको लभलत:-…………………………. 

 

उम्मेदवारको हालसालै 
खिचेको फोटो टाॉसी 
कार्ाालर्/महाशािा 
प्रमखिबाट प्रमाखत  
गर्खापरे्। 



३. सेवाको द्धववयण(शरुुदेखि हारसम्भको) 

क्र.स. ऩदको नाभ, 
शे्रणी/तह, सेवा, 
सभूह, उऩसभूह 

कामायरमको 
नाभ 

लनमखुि 
वा 
वढुवाको 
लभलत 

फहार यहेको 
लभलत 

असाधायण द्धवदा 
वसेको बए सोको 
अवलध 

कसयी आएको 
(िलु्रा/ 
फढुवा/सभामोजन 
अस्थामी) 

स्थामी 
लनमखुि 
गने 
लनकाम 

कैद्धपमत 
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४. भालथ उखल्रखित द्धववयणभा कुनै कुया झटु्टा रेखिएको ठहये कानून फभोखजभ सहुॉरा/ फझुाउॉरा बनी 

सहीछाऩ गने:- 

कभयचायीको नाभ,थय:- 

सॊकेत नम्फय:- 

ऩद:- 

सही य लभलत:- 

 

५.उऩयोि व्महोया कामायरमभा यहेको लनजको येकडय अनसुायको हो य मसभा लनजरे भेयो योहफयभा 
सहीछाऩ गयेको ठीक हो बनी प्रभाखणत गने कामायरम/भहाशािा प्रभिुको:- 

नाभ, थय:- 

सॊकेत नम्फय:- 

दस्तित:- 

लभलत:- 

कामायरमको छाऩ 
 

ल्माप्चे सहीछाऩ 
दामाॉ फामाॉ 



 

६. तहवदृ्धिको लनणयम (कामायरम प्रमोजनको रालग भात्र) 

आवेदक कभयचायीको स्थानीम सेवा (गठन तथा सञ्चारन) अध्मादेश, २०७९ को दपा ९ को 
उऩदपा …… फभोखजभ सभामोजन/लनमखुि बएको देखिएकोरे  हार कामययत ………………….. 
दयफन्दी स्वत् …………… दयफन्दीभा कामभ हनुेगयी लनजराई हार कामययत तहफाट देहामफभोखजभ 

सभान सेवा, सभूह, उऩसभूहभा एकतह वदृ्धि गने लनणयम गरयएको छ। 

 

कामयऩालरकाको लनणयम लभलत:-                 तहवदृ्धिको लनणयम रागू हनुे लभलत:- 

तहवदृ्धि हनुे तह:-                          सेवा:- 
सभूह/उऩसभूह:-                            ऩद:- 

                                                            
………………………………………………… 

                                                 (.......................................)                                     

                                                                                                              प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत 

 ……………….. कामयऩालरकाको कामायरम 
                                       

 
 

(स्थानीम तहको छाऩ) 

 


