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भाग–२   

मंगला गाउँपाललका 
 िहवदृ्धिका लालग आवेदन पेश गने सम्बन्धी सूचना 

 

      सूचना नं. ०१/२०७९/०८० (िहवृद्धि/िहलमलान)          सूचना प्रकाशन लमलि: २०७९/०६/२६ 

गण्डकी प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन िथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ को दफा २८ बमोजजम िह वृद्धि हनुे 
पदभन्दा एक िह मलुनको पदमा िोद्धकए वमोजजमको न्यूनिम सेवा अवलध पूरा भएका र िोद्धकए बमोजजम पलिल्ला 
आलथिक वर्िको कायि सम्पन्न मूल्याङ्कनमा िोद्धकएको अङ्क प्राप्त गरेका कमिचारीलाई सम्बजन्धि सेवा समूह वा उप-समूह 
लभत्रको पदमा िह वदृ्धि साथै सोही अध्यादेशको दफा ९ अनसुार दरबन्दी लमलान भई स्वि: मालथल्लो िह कायम 
गने प्रयोजनको लालग यो सूचना प्रकाजशि गररएको ि ।स्थानीय सेवा (गठन िथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ को 
दफा ९ र दफा २८ बमोजजमको योग्यिा पूरा गरेका िथा दफा ३२ वमोजजमको नकारात्मक सूजचमा नपरेका, िहवृद्धि 
हनुे भन्दा एक िह मलुनको सम्बजन्धि सेवा, समूह र उपसमूहको पदमा यस कायािलयमा कायिरि स्थानीय सेवाका 
इच्िुक स्थायी कमिचारीहरुले मंगला गाउँपाललकाको ववेसाइट www.mangalamun.gov.np मा रहेको िहवृद्धिको आवदेन 
फाराम डाउनलोड गरी फाराममा उल्लेजखि द्धववरण खलुाई सम्भव भएसम्म नेपाली कागजमा द्धप्रन्ट गरी देहाय 
बमोजजमका कागजाि संलग्न गरी मंगला गाउँ कायिपाललकाका प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिबाट दईु प्रलि प्रमाजणि गराई 
लमलि २०७९/०७/०१ गिे सम्ममा यस कायािलयको प्रशासन शाखामा बझुाउनहुनु सूजचि गररन्ि । म्याद नाघी 

http://www.mangalamun.gov.np/
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आज्ञाले 

पूणिबहादरु खत्री 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि 

प्राप्त हनु आएका, अपरुो द्धववरण भरी पेश भएका र िोद्धकए बमोजजमका कागजाि संलग्न नभएका आवदेन मालथ 
कारवाही नगररने व्यहोरा समेि जानकारी गराइन्ि । 

आवेदन फारामसँग संलग्न गनुिपने कागजािहरु 

१) िहवृद्धि हनु ेपदभन्दा एक िहमलुनको पद वा शे्रणीमा भएको स्थायी लनयजुिको लनयजुिपत्रको प्रलिललद्धप (२ 
प्रलि)। 

२) समायोजन भएका कमिचारीको हकमा कमिचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजजम गण्डकी प्रदेशजस्थि स्थानीय 
िहमा समायोजन भएको समायोजनपत्रको प्रमजणि प्रलिलद्धप (२ प्रलि) । 

३) स्थानीय सेवा (गठन िथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ को दफा ३२ बमोजजम नकारात्मक सूचीमा नपरेको 
भनी उम्मदेवार स्वयंले गरेको स्वघोर्णा । 

        ............................ 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि 

 

 

   


