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अनुसूची - 2
६ (२) सँग सम्बन्धित आवेदनको ढाँचा)

(दफा

त्रियुगा नगर काययपात्रिकको कायायिय
गाईघाट, उदयपुर
प्रदे श नं. १ नेपाि

आवेदनको ढाँचा
पासपोटय साइजको

कायायिय प्रयोजनको िात्रग

फोटो

पररक्षाथीको रोि नं.:

उम्मेदवारिे दरखास्त फाराम भरे को पद सम्बधिी वववरण
पद:

तह:

आवेदकको व्यन्िगत वववरण
नाम थर:

(दे वनागरीमा)
(अं ग्रज
े ी ठू िो
अक्षरमा)

त्रिङ्गः
नागररकता नं.:

जारी गने न्जल्िा:

जारी त्रमत्रत:

(ख) न्जल्िा:

(ग) स्थानीय तहको नाम:

पिाचार गने ठे गाना:

सम्पकय नं.:

ईमेि:

बाबुको नाम,थर:

आमाको नाम,थर:

बाजेको नाम,थर:

पत्रत/पत्नीको नाम,थर:

जधम त्रमत्रत

ईस्वी सन:

स्थायी

(क) प्रदे शको नाम:

ठे गाना

(ख) वडा नं.:

वव.सं .मा:

दरखास्त ददने त्रमत्रतमा आवेदकको
उमेर (वर्य तथा मवहनामा)

शैन्क्षक योग्यता/तात्रिम सम्बधिी वववरण
आवश्यक

ववश्वववद्यािय/बोडय/तात्रिमददने

शैन्क्षक

सं काय

धयूनतम

सं स्था

उपात्रि/तात्रिम

योग्यता

उत्तीणय

प्राप्ताङ्क

गरे को

प्रत्रतशत/सी.जी.पी.ए.

साि

शैन्क्षक
योग्यता
तात्रिम
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अनुभव सम्बधिी वववरण
कायायिय

पद

अवत्रि
दे न्ख

सम्म

उपयुि
य बमोन्जमको वववरण साँचो हो, झुठ्ठा ठहरे प्रचत्रित कानून बमोन्जम सहुँिा/बुझाउँिा।

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप
दायाँ

उम्मेदवारको दस्तखत
बायाँ

त्रमत्रत:
कायायियिे भनेः
रत्रसद/भौचर नं. :

रोि नं. :

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतः

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको

त्रमत्रत :

दस्तखत
त्रमत्रत :

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेन्खत िगायत त्रनम्नत्रिन्खत कागजातहरु अत्रनवायय रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमान्णत गरी पेश गनुय
पनेछ ।
(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपिको प्रत्रतत्रिवप,

(२) धयूनतम शैन्क्षक योग्यताको प्रमाणपि र चाररत्रिक प्रमाणपिको

प्रत्रतत्रिवप, तात्रिम र अनुभव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रत्रतत्रिवप, आदद ।
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अनुसूची - ३
(दफा ६ (४) सँग सम्बन्धित प्रवेशपिको ढाँचा)
त्रियुगा नगर काययपात्रिकको कायायिय
गाईघाट, उदयपुर
प्रदे श नं. १ नेपाि
प्रवेशपिको ढाँचा

प्रवेशपि
पासपोटय साईजको

पररक्षाथीिे भने

फोटो

(क) नाम,थर :
(ख) पद :
(ग) तह :
(घ) परीक्षा केधद्र :
(ङ) उम्मेदवारको दस्तखत नमूना :

नगर काययपात्रिकाको कायायियिे भने
यस त्रियुगा नगर काययपात्रिकाबाट त्रिइने उि पदको अधतवायताय परीक्षामा तपाईिाई सन्म्मत्रित हुन अनुमत्रत ददइएको
छ।ववज्ञापनमा तोवकएको शतय नपुगेको ठहर भएमा जुनसुकै अवस्थामा पत्रन यो अनुमत्रत रद्द हुनेछ।

..............................
(कमयचारीको दस्तखत)

(कायायियको छाप)
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अनुसूची - 6
(दफा १२ (१) सँग सम्बन्धित कायय वववरण)
त्रियुगा नगर काययपात्रिकको कायायिय
गाईघाट, उदयपुर
प्रदे श नं. १ नेपाि
सामान्जक पररचािक पदको कायय वववरण
कायय वववरणको नमुनाः
पद नामः सामान्जक पररचािक

काम गनुप
य ने स्थानः त्रियुगा नगरपात्रिका त्रभि

कमयचारीको नामः
सुपररवेक्षकः पररयोजना फोकि पसयन

प्रत्रतवेदन पेश गनुप
य ने अत्रिकारीः पररयोजना फोकि पसयन

कायय वववरणः
१. त्रियुगा नगरपात्रिका त्रभि बसोबास गरे का सदा समुदाय घर पररवार, टोि वन्स्तमा सामान्जक ववभेद हटाउन,

आत्रथक
य उपाजयन गनय, नेतत्ृ व ववकास गनय र सांस्कृत्रतक जगेनाय एवं सं रक्षणका िात्रग सामान्जक पररचािनका कायय
त्रनम्नानुसारका सं स्था, सत्रमत्रत माफयत गने;
१.१ सदा समुदायको अिग्गै वा त्रमन्ित टोि ववकास सं स्था गठन र पररचािन
१.२ सदा समुदायको अिग्गै वा त्रमन्ित सहकारी सं स्था त्रनमायण र आब¢ता गराउने
१.३ उद्यमी समूह गठन र पररचािन
१.४ बाि क्िव गठन र पररचािन

१.५ वकशोरी समूह गठन र पररचािन
१.६ आमा समूह गठन र पररचािन
१.७ जेष्ठ नागररक समूह गठन र पररचािन
१.८ सरसफाई समूह, वातावरण सं रक्षण समूह, ववपद जोन्खम धयूत्रनकरण समूह, वहं सा धयूत्रनकरण समूह गठन
र पररचािन
१.९ एक घर एक बैं वकङ खाता अत्रभयान सञ्चािन
१.१० अन्न बचाउ अत्रभयान सञ्चािन

२. त्रियुगा नगरपात्रिका वडा कायायियहरू र वडा सत्रमत्रतहरूसं ग समधवय गरी सामान्जक पररचािनका कृयाकिाप
सञ्चािन गने ।

३. ऋवर्कूि सदा सं घ नेपाि, न्जल्िास्तरीय सत्रमत्रत र नगरस्तरीय सत्रमत्रतसँग समधवय गरी सामान्जक पररचािनका
कृयाकिाप सञ्चािन गने ।

४. वफल्डमा आई परे का समस्या पररयोजना फोकि पसयन र पररयोजनामा आब¢ कमयचारीहरूसं ग समधवय गरी
समािान गने ।

५. सामान्जक पररचािनका कृयाकिापहरू एवं सम्पाददत कामको एकमुस्ट वववरण अद्यावत्रिक गने ।
६. सम्पन्न भएका कामको मात्रसक प्रत्रतवेदन तयार गरी सम्वन्धित शाखामा पेश गने ।
७. कायायियवाट प्राप्त मेत्रसनरी तथा अधय सामानको सुरक्षा गने ।
८. नगरपात्रिका कायायियिे िाए अह्राएको अधय काम गने ।
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अनुसूची - ७
(दफा १२ (१) सँग सम्बन्धित कायय वववरण)
त्रियुगा नगर काययपात्रिकको कायायिय
गाईघाट, उदयपुर
प्रदे श नं. १ नेपाि
तथ्याङ्क सहायक पदको कायय वववरण
कायय वववरणको नमुनाः
पद नामः तथ्याङ्क सहायक

काम गनुप
य ने स्थानः त्रियुगा नगरपात्रिका त्रभि

कमयचारीको नामः
सुपररवेक्षकः पररयोजना फोकि पसयन

प्रत्रतवेदन पेश गनुप
य ने अत्रिकारीः पररयोजना फोकि पसयन

कायय वववरणः
१. पररयोजना अधतगयत सञ्चािन भएका सम्पूणय गत्रतववत्रिहरुको त्रबबरण तयार गने र अद्यावत्रिक गने,
२. सदा समुदायको घरिुरी सवेक्षणका वववरणहरू वेव बेस्ड प्रणािी माफयत तथ्याङ्कहरू सुरन्क्षत भण्डारण गने,
ववश्लेर्ण गने/गररएका वववरणहरू प्रकाशन गने, उि वववरणहरू सदा समुदायिाई जानकारी गराउने ।
३. सामान्जक पररचािकिे सामान्जक पररचािन सम्वधिी गने काययमा सहयोग गने र सामान्जक पररचािकबाट
सम्पाददत काययहरुको वववरणको कायय प्रगत्रत वववरण समायोजन गरी अत्रभिेख राख्ने ।
२. त्रियुगा नगरपात्रिका वडा कायायियहरू र वडा सत्रमत्रतहरूसं ग समधवय गरी पररयोजनाका तथ्याङ्क वववरणहरु तयार
गने ।
३. ऋवर्कूि सदा सं घ नेपाि, न्जल्िास्तरीय सत्रमत्रत र नगरस्तरीय सत्रमत्रतसँग समधवय गरी पररयोजनाका तथ्याङ्क
वववरणहरु तयार गने ।
४. वफल्डमा आई परे का समस्या पररयोजना फोकि पसयन र पररयोजनामा आब¢ कमयचारीहरूसं ग समधवय गरी
समािान गने ।
५. सम्पन्न भएका कामको मात्रसक प्रत्रतवेदन तयार गरी सम्वन्धित शाखामा पेश गने ।
६. कायायियवाट प्राप्त मेत्रसनरी तथा अधय सामानको सुरक्षा गने ।
७. नगरपात्रिका कायायियिे िाए अह्राएको अधय काम गने ।
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अनुसूची - ८
(दफा १२ (१) सँग सम्बन्धित कायय वववरण)
त्रियुगा नगर काययपात्रिकको कायायिय
गाईघाट, उदयपुर
प्रदे श नं. १ नेपाि
वफल्ड सहयोगी पदको कायय वववरण
कायय वववरणको नमुनाः
प्राववत्रिक कमयचारीको पद नामः वफल्ड सहयोगी

काम गनुप
य ने स्थानः त्रियुगा नगरपात्रिका भरी

कमयचारीको नामः
सुपररवेक्षकः सामान्जक पररचािक

प्रत्रतवेदन पेश गनुप
य ने अत्रिकारीः पररयोजना फोकि पसयन

कायय वववरणः
१. पररयोजनामा आब¢ कमयचारीको सहयोगीको रुपमा काम गने ।
२. कायायियवाट उपिव्ि गराईएका सामानको सुरक्षा गने ।
३. नगरपात्रिका कायायियिे िाए अह्राएको अधय काम गने ।
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