
लहान नगरपाललका 
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

लहान, लिरहा 
प्रदेश नं. २, नेपाल 

करारमा िेवा ललन ेिम्बन्धि िूचना 
(िूचना प्रकान्शत लमलत : २०७८।०५।०४) 

लहान नगरपाललका अधतगयतका वडा कार्ायलर् तथा नगर कार्यपाललकाको ववलिन्न शाखामा रहने गरी िहार्क 
कम््र्टुर अपरेटर, िहार्कस्तर चौथोको रुपमा देहार्को िंख्र्ा र र्ोग्र्ता िएको प्राववलिक कमयचारी करारमा 
राख् न ुपनभ िएकोले र्ोग्र्ता पगेुका नेपाली नागकरकहरुले र्ो िूचना प्रकान्शत िएको लमलतले १५(पधर) ददन 
लित्र ददनको २:०० बजेिम्म राजस्व लतरेको रलिद िवहत दरखास्त ददन हनु िम्वन्धित िबैको जानकारीको 
लालग र्ो िूचना प्रकाशन गकरएको छ | र्िको फाराम, दरखास्त दस्तरु, कार्य-वववरण, पाकरश्रलमक, िेवाका 
शतयहरु िवहतको ववस्ततृ वववरण कार्ायलर्बाट वा वेविाइट www.lahanmun.gov.np बाट उपलब्ि हनुेछ | 
क्र. िं. ववज्ञापन नं. पद नाम तह िंख्र्ा 

०१ ०१/२०७८/७९ िहार्क कम््र्टुर अपरेटर िहार्क चौथो २४ (चौलबि) जना 

 

1.  आवश्र्क धरू्नतम र्ोग्र्ता र अनिुव: 
(१) उम्मेदवार नेपाली नागकरक हनुपुनभछ। 

(२) धरू्नतम शैन्िक र्ोग्र्ता: माधर्ता प्राप्त न्शिण िंस्थाबाट कम््र्टुर ववषर् ललई एि.एल.िी. वा िो िरह 
उत्तीणय वा माधर्ता प्राप्त न्शिण िंस्थाबाट एि.एल.िी. वा िो िरह उत्तीणय गरी रन्जष्टडय िंस्थाबाट 
कन्म्तमा ३ मवहनाको कम््र्टुर ताललम प्राप्त वा माधर्ता प्राप्त न्शिण िंस्थाबाट एि.एल.िी. वा िो िरह 
उत्तीणय गरी ववज्ञान तथा प्रववलि मधत्रालर्बाट Semi Skilled Man Power को लालग िञ्चाललत तीन मवहनाको 
कम््र्टुर ताललम प्राप्त । 

(३) अनिुव: लहान नगरपाललकाको प्राववलिक कमयचारी व्र्वस्थापन गनभ िम्बन्धि कार्यववलि, २०७७ 
बमोन्जम।  

(४) उमेर: १८ वषय पूरा िै ३५ वषय ननाघेको, मवहला र अपाङ्गताको हकमा ४० वषय ननाघेको। 

2. आवेदन शलु्क:- रु. ५००।– (पााँच िर् मात्र)  

3. आवेदन ददन ेअन्धतम लमलत:- २०७८।०५।१९ गते ददउाँिो २:०० बजेिम्म। 

4. आवेदन ददन ेतकरका:- बुाँदा नं. ५ मा उल्लेख िएका कागजातहरु एवं बुाँदा नं. २ मा तोवकएको शलु्क र्ि 
नगरपाललकाको राजश् व शाखामा जम्मा गरी िौचर िंलग्न राखी, हलुाक वा स्वरं् उपन्स्थत िई आवेदन ददने। 

5. दरखास्तमा िंलग्न गनुयपनभ: उम्मेदवारको व्र्न्िगत वववरण, शैन्िक र्ोग्र्ताको प्रमान्णत प्रलतललवप, नेपाली 
नागकरकताको प्रमाणपत्रको प्रलतललवप, अनिुवको प्रमान्णत प्रलतललवप। पेश गकरने िबै प्रलतललवपको पछालड 
उम्मेदवार स्वरं्ले हस्तािर गरी प्रमान्णत गनभ | 

6. तलब स्केल र ित्ता:- नेपाल िरकारले िहार्क स्तर चौथो तहको शरुुको तलब स्केल तथा स्थानीर् ित्ता, 
चाडबाड खचय र पोशाक ित्ता। 

7. करार अवलि:- २०७९ अिार मिाधतिम्म। कार्य िम्पादन िंतोषजनक िएमा करार थप गनय िवकनेछ। 

8. थप जानकारीको लालग िम्पकय  नं. र इमेल ठेगाना:- ९८४२८४३२१७, ०३३-५६३१३८, 
lahan.municipal@gmail.com 

9. िूचनामा उल्लेख िएका बाहेक अधर् कुराहरु प्रमखु प्रशािकीर् अलिकृतको िंर्ोजकत्वमा रहेको उम्मेदवार 
छनौट तथा लिफाकरि िलमलतले लनिायरण गरे बमोन्जम हनुछे। 

 
 
 

                                               प्रमखु प्रशािकीर् अलिकृत 

mailto:lahan.municipal@gmail.com


अनिूुची -३ 
(दफा ४.२ िाँग िम्बन्धित दरखास्त फारमको ढााँचा) 

लहान नगरपाललका 
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

लहान, लिरहा 
प्रदेश नं. २, नेपाल 

करार िेवाको लालग दरखास्त फारम 

पद:____________________________            ववज्ञापन नं.:____________________ 

(क) वैर्न्िक वववरण 

 

नाम थर 

देवनागरीमा   

(अंग्रजेी ठूलो अिरमा)  ललङ्ग : 

 नागकरकता नं.: जारी गनभ न्जल्ला: लमलत: 

स्थार्ी ठेगाना: क) न्जल्ला: ख) न.पा./गा.वव.ि.: ग) वडा नं.: 

घ) टोल : ङ)मागय/घर नं. च) फो. नं.: 

पत्राचार गनभ ठेगाना : ईमेल : 

बाबकुो नाम,थर : जधम लमलत:           (वव.िं.मा)                     (ई. िं.) 

बाजेको नाम,थर: हालको उमेर:          वषय:         मवहना: 

(ख) शैन्िक र्ोग्र्ता/ताललम  

(दरखास्त फाराम िरेको पदको लालग चावहने आवश्र्क धरू्नतमा शैन्िक र्ोग्र्ता/ताललम मात्र 
उल्लेख गनभ) 

आवश्र्क 
धरू्नतम र्ोग्र्ता 

ववश् ववव्ालर्/बोडय 
/ताललम ददन ेिंस्था 

शैन्िक 
उपालि/ताललम 

िंकार् शे्रणी/प्रलतन्शत मूल ववषर् 

शैन्िक र्ोग्र्ता       

     

ताललम      

(ग) अनिुव िम्बधिी वववरण 

कार्ायलर् पद िेवा/िमूह/उपिमूह शे्रणी/तह स्थार्ी/ 

अस्थार्ी/ 

करार 

अवलि 

देन्ख िम्म 

       

       



 
 
 
 

मैले र्ि दरखास्तमा खलुाएका िम्पूणय वववरणहरु ित्र् छन ्| दरखास्त बझुाएको पदको िूचनाको लालग 
अर्ोग्र् ठहकरन गरी कुनै िजार् पाएको छैन | कुनै कुरा ढााँटे वा लकुाएको ठहकरएमा प्रचललत कानून 
बमोन्जम िहनेछु/बझुाउनेछु | उम्मेदवारले पालना गनभ िनी प्रचललत कानून तथा र्ि दरखास्त फारामका 
पषृ्ठहरुमा उल्लेन्खत िबै शतय तथा लनर्महरु पालना गनय मधजरु गदयछु | िाथै करारमा उल्लेन्खत शतयहरु 
पूणय रुपमा पालना गनभछु र करारको िमर्िधदा अगावै करारको अधत्र् गदाय कन्म्तमा ३ मवहनाको पूवय 
िूचना ददई कार्ायलर्मा लनवेदन ददनेछु | 
उम्मेदवारको ल्र्ा्चे िहीछाप   उम्मेदवारको दस्तखत : 

 

 

लमलत: 

दार्ााँ बार्ााँ  

  

कार्ायलर्ले िनभ: 

रलिद/िौचर नं.: रोल नं.: 

दरखास्त अस्वीकृत िए िो को कारण : 

दरखास्त रुज ुगनभको  

नाम: 

दस्तखत: 

लमलत: 

 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत 
गनभको  

नाम: 

दरखास्त : 

लमलत : 

 

द्रष्टव्र्: दरखास्त िाथ िूचनामा उल्लेन्खत लगार्त लनम्नललन्खत कागजातहरु अलनवार्य रुपमा उम्मेदवार 
आफैले प्रमान्णत गरी पेश गनुय पनभछ | 

(१) नेपाली नागकरकताको प्रामाण पत्रको प्रलतललवप, 
(२) िमकिता र िम्बद्ध आवश्र्क पनभमा िो को प्रलतललवप, 
(३) धरू्नतम शैन्िक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र चाकरलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतललवप, प्राववलिक 

कार्य(ईन्धजलनर्करङ्ग, स्वास््र् तथा पश ुन्चवकत्िा लगार्तका अधर् िेत्रका लालग आवश्र्क पनभ 
व्र्विावर्क प्रमाणपत्र (लाईिेधि)को प्रलतललवप, ताललम र अनिुव आवश्र्क पनभमा िो िमेतको 
प्रलतललवप, आदद | 

 


