
सेवा करारमा पदपरू्ती सम्बन्धी सचूना 

प्रथम पटक प्रकाशिर्त शमशर्तिः २०७४/०९/२० गरे्त 

यस माई नगरपालिकाको िालग दहेाय बमोलिमका  पदहरुमा २०७५ साि आषाढ मसान्तसम्मको िालग करार सेवामा लनयलुि गनुपुने भएकोिे दहेाय बमोलिमको योग्यता पगुेका नेपािी नागररकहरुबाट माई 

नगरपालिकाद्वारा स्वीकृत दरखास्त फारम भरी यो सचूना प्रकालित  भएको लमलतिे १५ लदन लभत्र रीतपवुूकको दरखास्त फाराम पिे गनुुहुन यो सचूना प्रकालित गररएको छ ।  

लव.न.ं पद/श्रेणी 
सेवा/ 

समहू 

पद 

संख्या 
न्यनूतम िैलिक योग्यता परीिाको लकलसम  तिव स्केि (मालसक) 

उमेरको हद (दरखास्त 

लदने अलन्तम लमलत 

सम्ममा) 

दरखास्त 

दस्तुर 

०२-

०७४/७५ 

सचूना प्रलवलि 

अलिकृत (IT 

Officer)/अलिकृ

त छैठ ौँ स्तर 

(LGCDP 

कायुक्रम तफुको) 

लवलवि १ 

मान्यता प्राप्त लििण संस्थाबाट Computer Information and 

Communication Technology वा सो सरहको लवषयहरु मध्ये 

कुनै एक लवषय लिई स्नातक BIT, BIM, BBIS, BCA, BCIS, 

BEIT, BSc IT, Bsc CSIT, B.Ed. ICT वा लवज्ञान(Physical) 

मा स्नातक गरी स्वीकृत संस्थाबाट लसस्टम एनालिस लििाइन र 

सफ्टवेयर िेभिपमेन्टमा कलम्तमा ९ (न ) मलहनाको लिप्िोमा प्राप्त । 

िैलिक योग्यता, कायुअनभुव र 

स्थायी  ठेगानाको आिारमा 

मलू्याङकन गरी सलूचकृत 

गररनेछ र सलूचकृत उम्मेदवार 

मध्येबाट अन्तरवाताुको 

माध्यमद्धारा छन ट  गररनेछ 

रु. ४२,५००/- 
२१ वषु परूा गरी ४० 

वषु ननाघकेो 

रु. 

१०००/- 

०३-

०७४/७५ 
अनमी च थो स्वास््य ३ 

मान्यता प्राप्त लििण संस्थाबाट अ.न.मी. कोषु उत्तीण ुगरी काउलन्सि 

दताु प्रमाण पत्र लिएको (SBAतालिम लिएकािाई प्राथलमकता ) 

लिलखत परीिा 

 र अन्तवाुताु 

नेपाि सरकारिे तोकेको 

समान पदको न्यनूतम 

१८ वषु परूा गरी ४० 

वषु ननाघकेो 

रु. ४००/- 

०४-

०७४/७५ 
कायाुिय सहयोगी स्वास््य १ 

SLC/SEE उत्तीण ु अन्तवाुताु 
रु. ११,०००/- 

१८ वषु परूा गरी ३५ 

वषु ननाघकेो 

रु. ३००/- 

१. दरखास्त लदने स्थानः माई नगरपालिकाको कायाुिय, लितिी, इिाम ।  

२. दरखास्त लदने अलन्तम लमलतः यो सचूना प्रथम पटक प्रकालित भएको लमलतिे १५ लदन अलन्तम लदन 

सावुिलनक लवदा परेमा सो को भोलिपल्टसम्म ।  

३. सम्पकु लमलतः दरखास्त लदन ेअलन्तम लमलतको भोलिपल्ट र सो लदन सावुिलनक लवदा परेमा 

त्यसपलछको कायाुिय खलु्न ेपलहिो लदन । 

४. काम गनुपुन ेस्थानः नगरपालिका िेत्रलभत्र । 

५. दरखास्त फाराम यस माई नगरपालिकाको कायाुिय र वेवसाइट http://maimun.gov.np बाट 

प्राप्त गनु सलकनछे ।  

६. दरखास्त फाराम साथ पेि गनुपुन ेकागिातहरुः नपेािी नागररकताको प्रलतलिलप, िैलिक योग्यताको 

प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाण पत्र, अनभुवको प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप उम्मेदवार स्वयिे प्रलतलिलप 

प्रमालणत गरर पेि गनुुपनेछ । (लवदिेी वोिुबाट उत्तीण ुभई िैलिक योग्यता प्राप्त गरेको उम्मदेवारिे 

समकिता लनिाुरण गरेको प्रमाणपत्र पिे गनुुपनेछ । ) 

७. दरखास्त दस्तरु वापतको रकम यस नगरपालिकाको कायाुियमा बझुाई सो को सक्कि रलसद 

दरखास्त फाराम साथ राख्नपुनछे । 

८. सम्झ ता र कायु िरुु गनुुपन ेलमलतः छन ट भएको उम्मेदवार र माई नगरपालिका बीच करार सेवा 

कायु गनु छन ट भएको लमलतबाट ७ लदन लभत्र सम्झ ता गरी कायु आरम्भ गनुुपनेछ । सो लमलत लभत्र 

संझ ता गन ुनआएमा त्यसपलछको योग्यताक्रम भएका उम्मेदवारसौँग सम्झ ता गररनछे ।  

९. IT Officer को अन्तवाुताु हुने लमलत र समय Short List को नलतिासौँगै प्रकािन गररनेछ । Short 

List मा छन ट भएका उम्मदेवारहरुिे थप २ प्रलत फोटो सलहत प्रवेि पत्रको िालग सम्पकु राख्न ु

पनेछ ।   

१०. अ.न.मी. र कायाुिय सहयोगी  पदको पररिाको लमलत  सम्पकु लमलतको लदन तोलकनेछ । 

  

http://maimun.gov.np/


माई नगरपालिकाको सेवा करारमा पदपतूी सम्बन्िी सचूना 

प्रथम पटक प्रकाशिर्त शमशर्तिः २०७४/०९/२० गरे्त 

करुणा फाउण्िेसनको सहकायुमा यस माई नगरपालिकाको िालग दहेाय बमोलिमका  पदहरुमा २०७५ साि आषाढ मसान्तसम्मको िालग करार सेवामा लनयलुि गनुपुन ेभएकोिे दहेाय बमोलिमको योग्यता पगुेको 

सम्बशन्धर्त क्ल्ष्टरको नेपाली नागररकहरुबाट माई नगरपालिकाद्वारा स्वीकृत दरखास्त फारम भरी यो सचूना प्रकालित  भएको लमलतिे ७ लदन लभत्र रीतपवुूकको दरखास्त फाराम पेि गनुहुुन यो सचूना प्रकालित 

गररएको छ ।  

लव.न.ं पद/श्रेणी 
पद 

संख्या 
न्यनूतम िैलिक योग्यता परीिाको लकलसम  

तिव स्केि 

(मालसक) 
उमेरको हद (दरखास्त लदने अलन्तम लमलत सम्ममा) 

दरखास्त 

दस्तुर 

०१-

०७४/७५ 

समदुायमा आिाररत पनुस्थाुपन 

सहिकताु 
५ 

प्रलवणता प्रमाण पत्र तह उत्तीण ु 

(किा १२) 

लिलखत तथा 

अन्तवाुताु 
१५०००/- 

१८ वषु परूा भई ३५ वषु ननाघकेो मलहिाको हकमा 

४० वषु 

४००/- 

१. दरखास्त लदने स्थानः माई नगरपालिकाको कायाुिय, लितिी, इिाम ।  

२. दरखास्त लदने अलन्तम लमलतः यो सचूना प्रथम पटक प्रकालित भएको लमलतिे ७ लदन अलन्तम लदन 

सावुिलनक लवदा परेमा सो को भोलिपल्टसम्म ।  

३. लिलखत परीिा लमलतः २०७४/०९/२७ गते  लवहीबार लदनको ११ बिे । 

४. काम गनुपुन ेिते्रः सम्बलन्ित क्िष्टर िेत्र लभत्र । 

५. दरखास्त फाराम यस माई नगरपालिकाको कायाुिय र वेवसाइट http://maimun.gov.np बाट 

प्राप्त गनु सलकनछे ।  

६. दरखास्त फाराम साथ पेि गनुपुन ेकागिातहरुः नपेािी नागररकताको प्रलतलिलप, िैलिक 

योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाण पत्र, अनभुवको प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप उम्मदेवार स्वयिे 

प्रलतलिलप प्रमालणत गरर पिे गनुुपनछे । (लवदिेी वोिुबाट उत्तीण ुभई िैलिक योग्यता प्राप्त गरेको 

उम्मेदवारिे समकिता लनिाुरण गरेको प्रमाणपत्र पेि गनुपुनेछ । ) 

७. दरखास्त दस्तरु वापतको रकम यस नगरपालिकाको कायाुियमा बझुाई सो को सक्कि रलसद 

दरखास्त फाराम साथ राख्नपुनछे । 

८. सम्झ ता र कायु िरुु गनुुपन ेलमलतः छन ट भएको उम्मेदवार र माई नगरपालिका बीच करार सेवा 

कायु गनु छन ट भएको लमलतबाट ७ लदन लभत्र सम्झ ता गरी कायु आरम्भ गनुुपनेछ । सो लमलत लभत्र 

संझ ता गन ुनआएमा त्यसपलछको योग्यताक्रम भएका उम्मेदवारसौँग सम्झ ता गररनछे ।  

९. क्ल्ष्टरहरु  

क्िष्टर न ं माई नपाका विाहरु  आवश्यक संख्या 

१ विा नं. १ १ (एक) 

२ विा नं २ र ३  १ (एक) 

३ विा नं ४ र ५ १ (एक) 

क्िष्टर न ं माई नपाका विाहरु  आवश्यक संख्या 

४ विा न.ं ८ १ (एक) 

५ विा न.ं ९ र १० १ (एक) 

प्राथलमकताः अपाङ्गता भएको व्यलि (िाररररक र मानलसक रुपिे काम गन ुकुन ैअवरोि नभएको) वा अपाङ्गता भएको व्यलिको पररवार, स्वास््य र अपाङ्गताको िेत्रमा काम  काम गरेको अनभुव भएको, 

कम्प्यटुर सम्बलन्ि आिारभतू ज्ञान भएको । 

नोटः लिलखत तथा अन्तवाुताुमा स्वास््य, अपाङ्गता र समसामलयक लवषय िते्रसंग सम्बलन्ित प्रश्नहरु सोलिनेछन ्।  

 

http://maimun.gov.np/

