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सूचना 

 

तेस्रो पटक प्रकालशत लमलत २०७५।०३।१३ 

धनगढी उप महानगरपालिमा संचालित के्षत्रीर् शहरी लिकास आर्ोजना  RUDP िाई प्रभावकरी रुपिे अगाडी िढाउन ुर कार्य सम्पादनमा आधाररत सामालजक 

तथा आलथयक लवकास कार्यक्रमिाई कार्ायन्वर्न गनय आर्ोजना कार्ायन्वर्न सहर्ोग इकाई (PISU) मा जनशलि आवश्र्क भएकोिे देहार्को पदमा  २०७६ 

असार मसान्त सम्मका िालग सेवा करारिाट पदपतूी गनुयपने भएकािे इच्छुक र्ोग्र् नेपािी नागररकहरुिाट र्ो सचूना तेस्रो पटक प्रकालशत भएको लमलतिे ०७ 

(सात) लदन लभत्र र्स कार्ायिर्मा ररतपवूयक आइपगु्ने गरी दरखास्त आह्वान गररएको छ । रीत नपगुी वा म्र्ाद नाघी प्राप्त हुन आएको दरखास्त उपर कुनै कावायही 

गररने छैन । 

सस.नं. सिज्ञापन नं. पद शे्रणी माग पद 

संख्या 

आिश्यक न्यूनतम शैसिक योग्यता कायय अनुभि 

१ १३।२०७४।०७५ वातावरण 

अलधकृत 

अलधकृत 

स्तर  छैठौ 

१ वातावरण लिज्ञान लवषर्मा  

स्नातकोत्तर तह उलत्तणय गरेको  वा 

वातावरण व्र्स्थापन लवषर्मा  

स्नातकोत्तर तह वा वातावरण 

ईलजजलनर्ररङ्ग लवषर्मा स्नातक तह 

उलत्तणय गरेको  

३ वषय 

परीिाका सकससम :- अन्तवायताय ।  

दरखास्त साथ पेश गनुय पने कागजातहरु: दरखास्त फारम सलहत स्वरं्िे प्रमालणत गरेको नेपािी नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप, न्र्नुतम शैलक्षक 

र्ोग्र्ताको िाब्धाङ्क पत्रको प्रलतलिलप, चाररलत्रक सलटयलफकेटको प्रलतलिलप र सेवा सम्िन्धी आवश्र्क कार्य अनभुवको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप वा वातावरण 

ईलजजलनर्ररङ्ग लवषर्मा स्नातक तह उलत्तणय गरेको हकमा नेपाि ईलजजलनर्ररङ काउलन्सिमा दताय गरेको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप पेश गनुय पने छ । 

दरखास्त दस्तुर :- रु १०००|-(रु .एक हजार मात्र ) िझुाउन ुपनेछ । 

दरखास्त बुझाउने स्थान:- धनगढी उप महानगरपासिका नगर काययपासिकाको कायायिय  

दरखास्त सदने असन्तम समसत :- २०७५।०३।१९ गते 

उम्मेदिारका उमेरको  हद :- दरखास्त िझुाउने अलन्तम लमलत सम्ममा २१ वषय उमेर परुा भई ३५ वषय ननाघेका र मलहिा हकमा ४० वषय ननाघेको । 

तिबः- नगरपालिकािे तोके िमोलजम । 

द्रष्टव्य: 

(क) कार्ायिर्द्वारा तोलकएको म्र्ादलभत्र पेश नभएका वा न्र्नूतम र्ोग्र्ता नपगेुका वा तोलकएका अन्र् लववरण नखिेुका वा तोलकएका दस्तुर 

निझुाएका दरखास्त स्वीकृत गररने छैन । 

(ख) दरखास्त लदने अलन्तम लमलतलभत्र लनधायररत शैलक्षक र्ोग्र्ता हालसि गररसकेको हुन ुपनेछ । लवदशेी संस्थामा अध्र्र्न गरेका उम्मेदवारहरुिे 

सम्िलन्धत लनकार्िाट आफूिे प्राप्त गरेको र्ोग्र्ताका समकक्षता लनधायरण गराएको हुनपुदयछ । 

सम्पकय : धनगढी उप महानगरपासिका नगर काययपासिकाको कायायिय प्रशासन शाखा 

 

                                                                                                                     सन्त िहादरु सनुार 

                                                                                                                    ( प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत) 


