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सेवा करारमा कर्मचारी पदपूल य गने सम्बन्धी सूचना! !! !!!
प्रथम पटक प्रकाशश

लमल िः २०७६/११/६

र्स नगरपाललका कार्ायलर्मा चालु अ ब २०७६/०७७का लालग दे हार्का पदहरू ररक्त रहे को

हुुँदा यर् पदमा दे हार् बमोशिमको श ह
य रुको अलधनमा रही पदपू ी गररने भएकोले र्ोग्र् ा पुगेका इच्छु क
उम्मेदवारले र्स नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्मा दे हार् अनुसार री पूवक
य दरखास्
सबैको िानकारीको लालग र्ो सूचना प्रकाशश

१. आवेदन ददने लमल िःर्ो सू चना प्रकाशश

गररएको छ।

ददनुहन
ु सम्बशन्ध

भएको लमल ले १५ ददनलभत्र कार्ायलर् समर् लभत्र।

२. शैशिक र्ोग्र् ािः

!= सूचना प्रयवलध अलधकृ ,अलधकृ :t/ 5}7f}+ -cfjZos ;+VofM१_M
o; पदको न्र्ून म शैशिक र्ोग्र् ा वा मान्र् ा प्राप्त शशिण

सं स्थाबाट Computer वा

Electronics & Communication वा सो सरहको यवषर्हरु मध्र्े कुनै एक यवषर् ललई स्ना क
(BIT, BIM, BBIS, BCA, BCIS, BEIT, B.Sc. IT, B.Sc. CSIT)उल णय गरे को।

@= O{lGhlgo/ -लसलभल)_, अलधकृ :t/ 5}7f}+ -cfjZos ;+VofM १_MdfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6
xfl;n गरे को।

सम्बशन्ध

लसभल इशन्िलनर्ररङ यवषर्मा कशम् मा स्ना क

ह

of]Uotf

#= gf k|f ;,s[lif ;]jf,;xfos:t/ rf}yf] -cfjZos ;+VofM५_MdfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 s[lif

यवषर्मा न्र्ुन म यट एस एल लस

उल णय गरे को।

$= gfk|f ;,kz';]jf, ;xfos:t/ rf}yf] -cfjZos ;+VofM५_MdfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 पशुसेवा वा पशुस्वास््र्

यवषर्मा न्र्ुन म यट एस एल लसplt0f{

गरे को।

५ कार्ायलर् सहर्ोगीिः-(आबश्र्क सं ख्र्ा २)

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6

न्र्ुन म किा आठ उल णय गरे को।

(सालु र भटौली स्वास््र् चौकीका लागी )

#=कार्य

श य यववरण(TOR):-

सं शिर् मालमला

था सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्बाट स्वीकृ

नगरपाललकाबाट स्वीकृ
था कार्ययववरण

भए बमोशिमको TOR का आधारमा र्स

भए बमोशिम र अन्र्को हकमा नगरपाललकाबाट लनधायरण गरे को कार्यश य

jdf]lhd।
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४ सं लग्न गनुप
य ने कागिा हरुिःव्र्शक्तग

यववरण (Bio-Data),नागररक ाको प्रमाणपत्र, शैशिक र्ोग्र् ाको प्रमाणपत्र, अनुभवका

प्रमाणपत्रहरु यवदे शी शैशिक सं स्थाबाट उल णय गरे को हकमा समकि ा प्रमाणपत्र।
५ आवेदन ददने

ररकािः-

ुँ ा नं ४ मा उल्लेख भएका कागिा हरु एवं बुद
ुँ ा नं ६ मा
बुद
मन्थली शस्थ

र्स कार्ायलर्को नाममा रहे को सं शच

ोयकएको शुल्क रायिर् बाशणज्र् बैंक,

कोष खा ा नं १६८०३०४०१८१०२ मा

िम्मा गरी भौचरवा कार्ायलर्मा नगदै िम्मा गरर नगदी रलसद सं लग्न राखी नगरपाललकामा पेश
गनुप
य नेछ ।
६ आवेदन शुल्किःअलधकृ स् रsf

nflu

रु.१,०००।-, सहार्कस् र चौथोsf

रु.३००।-, र कार्ायलर् सहर्ोगी

nflu

श्रे णी यवयहनका लालग रु. १००।-, लाग्नेछ।
७ उमेरिःसबै उमेदवारका लालग १८ वषय पुरा भइ ३५ वषय ननािेका।

8. लब स्केलिः-

;DalGwt txsf] nflu lgwf{l/t

नेपाल सरकारको लनर्मानुसार।

9.करार अवलधिः२०७७ असार मसान् सम्म।
१0. पररिाको यकलसमिः-

सटयललष्ट, अन् वाय ा र प्रर्ोगात्मक ।

११.थप िानकारीको लालग सम्पकय नं ०४८-५४०५३२,०४८-५४०११२
१२.सूचनामा उल्लेख भए बाहे कका अन्र् कुराहरू उम्मेदवार छनौट

था लसफाररस सलमल ले लनधायर

गरे बमोशिम हुनेछ।

नोटिः-nf]s

;]jf cfof]uaf6 ;DalGwttxsf] nflu lgwf{l/t Go"gtd z}lIfs of]Uotf clgjfo{ /

बढी

शैशिक र्ोग्र् ा, कार्य अनुभव र स्थानीर् बालसलाई प्राथलमक ा ददइनेछ ।
प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृ

नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्,मन्थली, रामेछाप।

