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मभति २०७५।०४।१७ 

सेवा करारमा कममचारी भनाम सम्बन्धी सचूना 
 

 मस नगयऩामरकाको चार ुआर्थिक फर्ि ०७५/०७६ का रागी िऩमिरको काभकाज य ऩदका रागी 
कभिचायी आवश्मक बएकोरे सेवा कयायको भाध्माभफाट सेवा प्रदान गनि ईच्छुक नागरयकर ेमो सचुना 
प्रकामिि बएको मभतिरे १५ ददन मबत्र मस नगयऩामरका फाट तनधािरयि ढाॉचाको दयखास्ि पायभ बरय 
ऩेि गनि हुन सम्फन्धधि सवकैो जानकायीका रागी मो सचूना प्रकामिि गरयएको छ ।   

 

तऩशिऱ 

१. आवश्यक ऩद, सखं्या, योग्यता, उम्मेद्वारको उमेर,  अनभुव र दरखास्त दस्तरुको वववरण  

 

क्र.   
सं. 

विज्ञापन नं. ऩद आवश्यक 

पद सखं्र्ा 

र्ोग्र्ता ईम्मदे्वारको ईमरे दरखा

स्त 

दस्तरु 

कैफिर्त 

१ १/०७५/०७६ सव-आलजजलनर्र 

लसलिल  

४ जना लोकसेवा 

अर्ोगले ललने 

सम्बलजधत पदको 

र्ोग्र्ताको लालग 

अवश्र्क र्ोग्र्ता 

पुरुष ईम्मेद्धारको १८ वषय पुरा 

िइ ३५ वषय ईमेर ननाघेको र 

मलहला ईम्मेद्वारको हकमा ४० 

वषय ईमेर ननाघेको 

७००।– 

मलहला, 

दललत र 

स्थानीर् 

लाइ लवशेष 

प्राथलमकता 

फदइनेछ । 

२ २/०७५/०७६ ना.प्रा.स. कृषी  ७ जना  ५००। 

२ ३/०७५/०७६ पशु स्वास््र् प्र.  ७ जना  ५००। 

३ ४/०७५/०७६ ऄ-सव-इ. 

लसलिल  

७ जना  ५००। 

४ ५/०७५/०७६ नगर प्रहरी 

जवान  

१५ जना  SEE वा सो सरह 

पास 

१८ वर्ष उमेर पूरा भई २४ वर्ष 

उमेर ननाघेको 

३००। 

 

२. दरखास्त फदन ुपन ेऄलजतम विवि:  २०७५ श्राबण ३१ गत ेसम्म । 

३. पररक्षाको फकलसम लललखत : लललखत र मौलखक  

४. कार्यक्षते्र: सव-इलजजलनर्र लसलिल, ना.प्रा.स. कृषी, पशु स्वास््र् प्र. ले सम्बलजधत लवषर्मा काम गने गरी वडा कार्ायलर्मा 

रही काम गनुयपनछे । नगर प्रहरी जवानले नगरपाललकाल ेखटाएको कार्यक्षेत्रमा काम गनुयपनेछ ।  

५. करार ऄवलध: २०७६ ऄसार मसाजत सम्म । 

६. तलब: नगरपाललकाको लनणयर्ानुसार । 

७. ईम्मेद्धारल े दरखास्त िाराम साथ पशे गनुयपन े कागजातहरु: शैलक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाण पत्र, नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रलतलललप, कार्य ऄनुिव प्रमाणका प्रमालणत प्रलतललपहरु र दरखास्त दस्तुर बुझाएको सक्कलै रलसद/बैंक िौचर । 

८. दरखास्त िारम नगरपाललकाको कार्ायलर् सम्पकय  राखी प्राप्त गनय सफकने छ वा वेवसाआट www.mangalsenmun.gov.np 

बाट डाईनलोड गनय सफकने छ । दरखास्त दस्तरु नगरपाललकाको राजस्व शाखामा बुझाआ वा रालिर् बालणज्र् बैक 

मंगलसेन शाखामा रहकेो लह.नं.   ४२६०३०५०२९२०२ मा रकम जम्मा गनुय पनछे ।  

९. पररक्षाको लमलत र समर् नगरपाललकाबाट सूचना प्रकालशत गरर जानकारी गराआने छ । 

१०. सम्पकय  लमलत :– २०७५।५।१ गते  

११. दरखास्त पेश गन ेस्थान र समर्:– मंगलसेन नगरपाललका ऄछाम, कार्ायलर् समर् लित्र । 

१२. थप जानकारीको लालग कार्ायलर्को िोन नं. ०९७-६२०१३८ मा सम्पकय  गनय सफकन ेछ । 
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लमलत : २०७५/०४/१७ 

लनमायण कार्यदल सदस्र् िनाय सम्बजधी सचूना . 
 

र्स नगरपाललकाको चालु अर्थथक बषय ०७५/०७६ का लागी लवकास लनमायण कार्य गने कार्यका लागि "लनमायण 

कार्यदल पररचालन कार्यलवधी, २०७५" बमोलजम तपलशलको वडाहरुमा देहाय बमोलजमको संख्र्ामा अवश्र्क लनमायण 

कार्यदल सदस्र्को अवश्र्कता िएकोले इच्छुक नागररकल े र्ो सूचना प्रकालशत िएको गमगतले ३०(तीस) फदन लित्र अ-

अफ्नो सम्बलजधत वडा कार्ायलर्मा लनवेदन फदन हुन सम्बलजधत सबैको जानकारीको लागि र्ो सूचना प्रकालशत गररएको छ ।   
 

तपलशल 

१. लनमायण कार्यदलको अवश्र्कता सम्बलजध लववरणः 
 

 

 

२. दरखास्त फदन ुपन ेऄलजतम विवि: २०७५ िाद्र १५ गते सम्म । 

३. अवश्र्कता र्ोग्र्ता:  साधारण लेखपढ गनय जान्ने र सम्बलजधत वडाको स्थार्ी बालसजदा हुनु पनेछ ।  

४. पररक्षाको फकलसम:  मौलखक / प्रयोिात्मक 

५. ईम्मदे्धारको ईमरे: १८ वषय पूरा िइ  ५० वषय ननाघेको । 

६. तलब :– नगरपाललकको लनणयर्ानसुार 

७. कार्यके्षत्र:  सम्बलजधत वडा रहनेछ। तर अवश्र्कता ऄनुसार कार्ायलर्ले ऄजर् वडामा समेत खटाईन सके्नछ। 

८. दरखास्त िारामको साथमा पेश गनुय पने कागजात: सम्बलजधत व्यलिको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलललप र दरखास्त दस्तुर 

बुझाएको सक्कलै रलसद/बैंक िौचर । 

९. दरखास्त िारम नगरपाललकाको कार्ायलर् तथा सम्पूणय वडा कार्ायलर्हरुमा सम्पकय  राखी प्राप्त गनय सफकनेछ। वेवसाआट 

www.mangalsenmun.gov.np बाट डाईनलोड गनय सफकनेछ। दरखास्त दस्तुर नगरपाललकाको राजस्व शाखा /वडा कार्ायलर्मा 

बुझाआ वा रालिर् बालणज्र् बैक मंगलसेन शाखाको लह.नं. ४२६०३०५०२९२०२ मा रकम जम्मा गनुय पनेछ। 

१०. ऄजतवायताय  लमती र समर् नगरपाललकाबाट सूचना प्रकालशत गरर जानकारी गराआनेछ। 

११. थप जानकारीको लालग कार्ायलर्को िोन नं. ०९७-६२०१३८ मा सम्पकय  गनय सफकने छ । 

वडा नं. ववज्ञाऩन नं.  अवश्र्क सखं्र्ा कार्यदल सदस्र्को ऄवलध दरखास्त दस्तरु 

१ ६/०७५/०७६ ५० जना सम्झौता िएको लमतीले ६ मलहना   १००। 

२ ६/०७५/०७६ २० जना सम्झौता िएको लमतीले ६ मलहना   १००। 

३ ६/०७५/०७६ ५० जना सम्झौता िएको लमतीले ६ मलहना   १००। 

४ ६/०७५/०७६ ५० जना सम्झौता िएको लमतीले ६ मलहना   १००। 

५ ६/०७५/०७६ ५० जना सम्झौता िएको लमतीले ६ मलहना   १००। 

६ ६/०७५/०७६ ५० जना सम्झौता िएको लमतीले ६ मलहना   १००। 

७ ६/०७५/०७६ ५० जना सम्झौता िएको लमतीले ६ मलहना   १००। 

८ ६/०७५/०७६ ५० जना सम्झौता िएको लमतीले ६ मलहना   १००। 

९ ६/०७५/०७६ ५० जना सम्झौता िएको लमतीले ६ मलहना   १००। 

१० ६/०७५/०७६ ५० जना सम्झौता िएको लमतीले ६ मलहना   १००। 

११ ६/०७५/०७६ ५० जना सम्झौता िएको लमतीले ६ मलहना   १००। 

१२ ६/०७५/०७६ ६० जना सम्झौता िएको लमतीले ६ मलहना   १००। 

१३ ६/०७५/०७६ ६० जना सम्झौता िएको लमतीले ६ मलहना   १००। 

१४ ६/०७५/०७६ ६० जना सम्झौता िएको लमतीले ६ मलहना   १००। 

जम्मा  ७०० जना   
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