
 

  

शंखरापरु नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

सेवा इकाई केन्द्र, सााँख,ु काठमाण्डौ । 

(घटना दर्ाय शशववर संचािनका िालग दर्ाय अपरेटर र सहर्ोगी पद सेवा करारमा भनाय लिन दरखास्र् आह्वानको 
सचुना) 

(सचुना प्रकाशशर् लमलर् २०७८/१२/०४) 

र्स शंखरापरु नगरपालिकामा छुटेका व्र्शिगर् घटना दर्ाय गनय, सामाशिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनय छुटेका र्ोग्र् 
िाभग्राहीिाई समेट्न र व्र्शिगर् घटना दर्ाय र्था सामाशिक सरुक्षा कार्यक्रममा िाभग्राहीको पहुाँच बढाई नागररकको 
नशिक पूर्य रुपमा अनिाईनमा आधाररर् सेवा परु् र्ाउने उद्देश्र्िे नगरपालिकाको प्रत्रे्क वडाका बस्र्ीस्र्रमा दर्ाय 
शशववर संचािन कार्य गनय सो कार्यक्रम अवलधभर दर्ाय अपरेटर र्था सहर्ोगी कमयचारी खलु्िा प्रलर्स्पधायद्धारा दैलनक 
ज्र्ािादारीमा भनाय गनुयपने भएकािे देहार् बमोशिमका र्ोग्र्र्ा पगुेका ईच्छुक नेपािी नागररकहरुबाट लमलर् 
207८/१२/०४ गरे्देशख २०७८/१२/10 गरे्सम्म र्स शंखरापरु नगरपालिकाको प्रशासन उपशाखामा कार्ायिर् 
समर् लभत्र स्वरं् उपशस्थर् भई हस्र्लिशखर् लनवेदन सवहर् आवश्र्क कागिार् पेश गनय हनु र्ो सूचना प्रकाशन गररएको 
छ ।  

लस.न. ववज्ञापन नं. पद माग 
संख्र्ा 

न्द्र्नुर्म र्ोग्र्र्ा आवेदन 
दस्र्रु रु 

१ ८/२०७८/०७९ वववरर् दर्ाय 
अपरेटर 

 

२ प्रववर्र्ा प्रमार्पत्र र्ह वा १०+२ उशत्तर्य 
गरेको हनुकुा साथसाथै Email, Internet  

Ms-excel , Ms- Word र Unicode चािाउन 
सक्ने ( आफ्नै  ल्र्ापटप भएको 
व्र्शििाई प्राथलमकर्ा ददइने छ ) 

 

४००/- 

२ ९/२०७८/०७९ सहर्ोगी २ सामान्द्र् िेखपढ गनय सक्ने (दइु पाङ्ग्ग्र े
सवारी साधन चिाउन सक्ने व्र्शििाई 
प्राथलमकर्ा ददइनेछ) 

३००/- 

1. परीक्षाको वकलसम र कार्यक्रम: सूशचकरर् र अन्द्र्वायर्ाय ।  

2. उम्मेदवारको उमेर हद : दरखास्र् ददन ेअशन्द्र्म लमलर् सम्म १८ वर्य पूरा भई ४० वर्य ननाघकेो नेपािी नागररक 

3. सरकारी सेवाका िालग अर्ोग्र् ठहररन ेगरी कुनै कारवाहीमा नपरेको स्वरं् घोर्र्ा । 

4. सेवा सवुवधा : क) वववरर् दर्ाय अपरेटरका िालग काम गरेको ददनको मात्र दैलनक रु १०८०/- को दरिे पाररक्षलमक 

    ख) सहर्ोगीका िालग काम गरेको ददनको मात्र दैलनक रु. ७९०|- को दरिे पाररश्रलमक ददईनेछ । 

5. अवधीीः- दर्ाय शशववर सञ्चािन कार्यक्रम अवधीभर । 

6. शंखरापरु नगरबासी र्था नेपाि सरकारका वेव प्रर्ािी सञ्चािनमा अनभुव भएकाहरुिाई प्राथलमकर्ा ददईनेछ ।  

7. दरखास्र् फारामसाथ बझुाउन ुपने कागिार्हरु 

क) लनवेदन पत्र, 
ख) नेपािी नागररकर्ा प्रमापत्र, 
ग) न्द्रू्नर्म शैशक्षक र्ोग्र्र्ाको िबधाकंपत्र (Transcript), चाररलत्रक प्रमार्पत्र ( Character Certificate ), (ववदेशी शैशक्षक 

संस्थाबाट उत्तीर्य गनेको हकमा समकक्षर्ाको प्रमार्पत्र अलनवार्य पेश गनुयपने ),  

घ) वार्ो – डाटा, 
ङ) फोटो - २ प्रलर् 

च) र्ालिम र अनभुवका प्रमार्पत्रहरु (र्दद उपिबध भएमा) । 


