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                                                                             १ नं  लाशे नशपाि  

 

करारमा कममचारी पदपूर्तम गने सम्बन्धी सूचना!! 

प्रथम पकक प्रकाितत र्मर्त २०७७।०४।२१ 

श्रम, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा मन्त्रालय(प्रधानमन्त्री रोजगार कायमक्रम) प.स. २०७७।७८ च.नं. २३ र्मर्त:२०७७।०४।१२  साथै रार्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण 

र्िभागको प.स. ०७६।०७७, च.नं. १३७४, र्मर्त २०७६।१२।२७ को पत्रानुसार र्नम्न बमोिजमका पदमा  खलु्ला प्रर्तष्पधामद्वारा सेिा करारमा कममचारी र्नयुर्ि गनुमपने 

भएकोले योग्यता प्राप्त इचु्छक नेपाली नागररकहरुले यो सूचना प्रकातन भएको १५ र्दनिभत्र दरखास्त पेत गनमहुन यो सूचना प्रकाितत गररएको छ । 

क्र.स. र्बज्ञापन नं. पद तह कायमक्रमको नाम संख्या आिेदन तलु्क 

१ २०७७/०७८-०१ प्रार्ििधक 

सहायक 

पााँचौ तह युिा रोजगारीका लार्ग रुपान्तरण पहल आयोजना १ रु. ५०० 

२ २०७७/०७८-०२ र्िल्ड 

सहायक 

चौथो तह व्यर्िगत घकना दताम तथा सामािजक सुरक्षा 

व्यिस्थापन आयोजना 

१ रु. ३०० 

  

आिश्यक न्यनुतम योग्यताहरु:  

क) प्रार्ििधक सहायकको लागी 

१)िसिभल इन्जजर्नयररङ्गमा प्रर्िणता प्रमाणपत्र तह िा ओभरिसयर िा र्डप्लोमा तह उर्तणम भएको  

२) अनुभि र सीप : प्रार्ििधक सहायकमा देहायका अनुभि र सीप आिश्यक पनेछ:- 

 कम्तीमा तीन मर्हने तािलम िलई आधारभूत कम्प्युकर सीप भएको,           

 पूिामधारको र्नमामण र मममतका लागी आयोजनाको लागत अनुमान, सुपररिेक्षण र अन्न्तम लागत र्ििरण तयार गनम सके्न र र्िश्लेषण गनम सके्न, आयोजनाको 

लक्ष्य र पररणाम हािसल गनम कोलीमा काम गरेको अनुभि, पारस्पररक सम्बन्ध सम्बन्धी सीप सर्हत कम्तीमा ६ मर्हनाको अनुभि भएको,     

३) दरखास्त र्दने अन्न्तम र्मर्तसम्म १८ बषम पूरा भई ४५ ननाघेको । 

४) भर्िष्यमा सरकारी सेिाका लागी अयोग्य ठहररने गरर कुनै कारबार्हमा नपरेको । 

ख) र्िल्ड सहायकको लागी  

१)मान्यताप्राप्त ितक्षण संस्थाबाक एस.एल.सी िा सो सरह उर्तणम गरेको ( ग्रेड प्रणाली लागू भएपिछका उम्मेद्वारहरुको लागी GPA 2 िा सो भन्दा मािथको ग्रेड 

प्वाइन्ट प्राप्त गरेको हुनुपनेछ।) । 

२)दरखास्त र्दने अन्न्तम र्मर्तसम्म १८ बषम पूरा भइ ४० ननाघेको । 

३) भर्िष्यमा सरकारी सेिाका लागी अयोग्य ठहररने गरर कुनै कारबार्हमा नपरेको । 

दरखास्त र्दन ेस्थान: कुम्मायक गाउाँ  कायमपािलकाको कायामलय, यासोक पााँचथर । 

तलब से्कल :  र्नयमानुसार । 

दरखास्त र्दन ेअन्न्तम र्मर्त:  सूचना प्रकातन भएको र्मर्तले पन्ध्रौ र्दनसम्म कायामलय समयिभत्र । 

पररक्षाको र्किसम: कायमक्रम कायमर्िधी अनुसार हुनेछ । 

पररक्षा र्मर्त : २०७७ भाद्र ११ गते बुधबार ।     समय: र्बहानको ११ बजे बाक     स्थान: गाउाँ  कायमपािलकाको कायामलय, यासोक पााँचथर । 

आिश्यक न्यनुतम कागजातहरु : 

क) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रर्तिलर्प । 

ख) २ प्रर्त पासपोकम साइजको िोको (हालसालै िखचेको ) 

ग) न्युनतम तैिक्षक योग्यताको लब्धाङ्क प्रमाणपत्रको प्रर्तिलर्प  

घ) चाररर्त्रक प्रमाणपत्रको प्रर्तिलर्प  

ङ) अनुभि खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रर्तिलर्प  

आिेदन िाराम यस गाउाँ पािलकाको िेिसाइक: www.kummayakmun.gov.np बाक प्राप्त गनम सर्कनेछ । 

(नोक: प्रर्तिलर्प गररएका प्रमाणपत्रहरुमा आिैले प्रमाणीत गरेको हुनुपनेछ, स्थानीय नागररक, कम्प्युकर सम्बन्धी ज्ञान भएकोलाई प्राथर्मकता र्दइनेछ । थप 

जानकारीका लागी िोन ०२४-४१३०६५ सम्पकम  गनम सर्कनेछ। ) 

           प्रमखु प्रतासकीय अिधकृत 


