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यस लिलतपरु उप-महानगरपािलकालाई थानीय शासन तथा सामदुाियक िवकास कायर्क्रमको दो ो चरणको कायर्क्रमको लािग करार सेवामा  
सामािजक पिरचालक  िलन ुपनेर् भएकाले िन न योग्यता पगुेका इ छुक यिक्तह बाट लिलतपरु उप-महानगरपािलका बाट प्रा  हुने आवेदन फाराम 
भरी १५ िदन िभत्र दरखा त आ हान गिर छ । दरखा त कुन वाडर्को लािग िदएको हो सो प्र  उ लेख हुन ुपनेर्छ । आवेदन फाराम लिलतपरु उप-
महानगरपािलका, समाज क याण महाशाखा बाट प्रा  गनर् वा  www.lalitpur.org.np बाट समेत डाउनलोड गनर् सिकनेछ । 

 
पदः सामािजक पिरचालक 
आव यक संख्याः हरेक वडामा एक जनाको दरले ज मा २२ जना  
यूनतम योग्यताः (क) सामािजक पिरचालकको यनुतम योग्यता मा यता प्रा  शैिक्षक सं थावाट क तीमा कक्षा १२ वा सो सरह उतीणर् वा प्रवेिशका 
परीक्षा उतीणर् गरी िसिटईिभटीवाट स व धन प्रा  सं थाह वाट सामािजक पिरचालन स व धी १२ मिहने तािलम उ ीणर् गरेका िववािहत मिहला वा 
एकल मिहला वा अ य मिहला हुन ुपनेर्छ । यसम ये आिथर्क, सामािजक र साँ कृितक पमा पिछ परेका िववािहत मिहला उ मेदवारलाई प्राथिमकता 
िदइनेछ । 
(ख) २१ वषर् उमेर परूा भएको  (ग) उ मेदवार स वि धत स वि धत वडामा थायी वसोवास भएको हुनपुनेर्छ ।  
(घ)  सामािजक पिरचालन तथा सामदुाियक िवकासका क्षेत्रमा क तीमा २ वषर्को अनभुव भएको र 
(ङ.) प्रचिलत काननूले नैितक पतन दिेखने फौजदारी अिभयोगमा सजाय नपाएको हुनपुनेर्छ । 
 
पेश गनुर्पनेर् कागजातह  – नेपाली नागिरकता प्रमाण-पत्रको प्रितिलिप, शैिक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रह को प्रितिलिप, अनभुवको प्रमाणपत्रको 
प्रितिलिप 

 
सामािजक पिरचालकले गनुर् पनेर् कामह   

 वडा नागिरक म च र नागिरक सचेतना के द्रको गठन, स चालन र सहजीकरण गनेर्, सामदुाियक सहजीकरण गनेर्, बाल क्लव गठन पिरचालन र 
ितनीह को क्षमता िवकासका कामह  गनेर् 

 नागिरक अनगुमन र सामािजक उ रदािय व स वि ध कायर्ह मा वडा नागिरक म च र नागिरक सचेतना के द्रलाई सहयोग गनेर्, अ य सरकारी 
तथा गैर सरकारी संघ सं थाह सँग िनकटतम सम वय र स व ध िव तार गनेर्, सामािजक िवकाससँग स वि धत क्षेत्रमा वडा कायार्लयको काममा 
सहयोग गनेर्, नगर वडाको व तिु थित िववरण तयार गनर् सहयोग गनेर्, नागिरक अनगुमनका लािग वडा नागिरक म च र नागिरक सचेतना के द्रको 
क्षमता अिभविृद्ध गनेर्, 

 थानीय आव यकता तथा प्राथिमकताको पिहचान तथा योजना तजुर्माका लािग सरोकारवालाह लाई आव यक सचूना तथा िववरणह  उपल ध 
गराउने, थानीय तरमा योजना तजुर्मा गनर्, वालवािलकाको आवाज सिुनि त गनर् वाल भलेा स चालन गनेर् र वालवािलकाको 
आव यकताह लाई वडा नागिरक म चमा छलफल गराई एकीकृत योजना तजुर्मा सिमितमा पेश गनेर्, 

  लैङ्िगक उ रदायी योजना तजुर्मा, कायार् वयन र अनगुमन गनर् सहयोग गनेर्, िवप न समहूका घरधरुी नक्साङ्कन तथा अद्याविधक गनर्, थानीय 
सेवाप्रदायकलाई तोिकएको ढाँचामा प्रितवेदन पेश गनेर्, वातावरण मैत्री थानीय शासनका सचूकह  कायार् वयन गनर् सहयोग गनेर्  

परीक्षाको िकिसम – िलिखत तथा अ तरवातार्                      
परीक्षा द तरु –  २००।-  
पािर िमक तथा सिुबधा – संघीय मामला तथा थानीय िवकास म त्रालयले तोके अनसुार हुनेछ ।  
दरखा त बझुाउने थान – लिलतपरु उपमहानगरपािलकाको कायार्लय पु चोक, लिलतपरु । 
नोट - दरखा तको खाम बािहर – "सामािजक पिरचालक" पदको दरखा त लेख्न अनुरोध छ । 


