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            मधेश प्रदेश, नेपाल 

                        करारमा कममचारी भनाम सम्बन्धी सूचना |  
                       प्रथम पटक प्रकाशशत मममत (२०७९|०७|२७)    
  प्रस्ततु विषयमा यस प्रसौनी गाउँपामलकामा प्रधानमन्री रोजगार सेिा केन्रको लामग आिश्यक रोजगार सहायक र 
प्राविमधक सहायक पदमा खलु्ला प्रमतस्पधामबाट करारमा पदपूमतमका लामग मनम्न बमोशजम योग्यता पगुेका इच्छुक नेपाली 
नागररकहरुले १५ (पन्र) ददन मभर माग बमोशजमका वििरण र राजस्ि मतरेको रमसद सवहत कायामलयमा दरखास्त पेश 
गनम सम्बशन्धत सबैमा जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशशत गररएको छ । 

मस.नं. विज्ञापन नं. पद  तह पद संख्या  
१ ०१|०७९|०८० रोजगार सहायक स्थानीय सेिाको सहायक पाचौं तह सरह १ 

२ ०२|०७९|०८० प्राविमधक सहायक स्थानीय सेिाको सहायक पाचौं तह सरह १ 

दरखास्त दस्तरु प्रत्येक विज्ञापनको लामग देहाय अनसुार दस्तरु बझुाउन ुपनेछ | 
रोजगार सहायक प्राविमधक सहायक 

रु. ५,००|- रु. ५,००|- 
१.दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेवििरण: 
बैंकको नाम: वहमालयन बैंक मलममटेड, शाखा: प्रसौनी गाउँपामलका, प्रसौनी, बारा | राजस्ि खाता नं. : 
०५३०७६८२९४००१९ खाताको नाम:- ग.१-१आन्तररक राजस्ि खाता, प्रसौनी । २.दरखास्त बझुाउन ेस्थान: प्रसौनी 
गाउँ कायमपामलकाको कायामलय, प्रसौनी, बारा । ३.दरखास्त बझुाउन ेअिमधिः मबहान १० बजे देशख बेलकुा ४ बजे सम्म  
४.दरखास्त ददन ेअशन्तम मममतिः २०७९|०८|११ गते सम्म | ५. सेिा सवुिधा तथा अन्य: स्थानीय तहमा प्राविमधक सहायक 
र रोजगार सहायक पदपूमतम सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ को दफा १३ र १४ बमोशजम हनुेछ | ६.छनौटको वकमसम: 
प्रारशम्भक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन र मलशखत परीक्षा तथा प्रयोगात्मक परीक्षा | ७.पररक्षा मममतिः पमछ सूचना प्रकाशन 
गररनेछ | 
८.प्राविमधक सहायक पदको लामग आिश्यक न्यूनतम योग्यता र अनभुि:  
क) मसमभल इशन्जमनयररङ्गमा प्रविणता प्रमाण पर तह िा ओभरमसयर िा मडप्लोमा तह उतीणम भएको । 

ख) दरखास्त ददने अशन्तम मममतमा कशम्तमा १८ िषम परुा भई ४५ िषम ननाघेको । 

ग) कशम्तमा ३ मवहने तामलम मलई आधारभतू कम्प्यूटर मसप भएको । 

घ) पूिामधारको मनमामण र मममतका लामग आयोजनाको लागत अनमुान, सपुरीिेक्षण र अशन्तम लागत वििरण तयार गनम 
सक्ने र विश्लषेण गनम सक्न,े आयोजनाको लक्ष्य र पररणाम हामसल गनम टोलीमा काम गरेको अनभुि मवहनाको ६ पारस्परीक 
सम्बन्ध सम्बन्धी सीप सवहत कशम्तमा अनभुि भएकोलाई ग्राहयता ददइनेछ । 

९. रोजगार सहायक पदको लामग आिश्यक न्यूनतम योग्यता र अनभुि: 
   क) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त शशक्षण संस्थाबाट कम्तीमा प्रिीणता प्रमाण पर तह िा सो सरह उतीणम गरेको  
   ख) दरखास्त ददने अशन्तम मममतमा १८ िषम परुा भई ४५ िषम ननाघेको । 

   ग) आधारभतू कम्प्यूटर सीप सम्बन्धी कशम्तमा ३ मवहनाको तामलम मलएको । 

१०. आिेदन साथ संलग्न कागजातहरु: आिेदक स्ियमले प्रमाशणत गरेको देहाय बमोशजम कागजातको प्रमतमलवपहरु 

क) नागररकता ।ख) न्यून्तम योग्यताको लब्धाङ्क प्रमाण पर ।ग) चाररमरक प्रमाण पर ।घ) तामलमको प्रमाण पर । 
ङ) अनभुि भए सोको कागजात च) २ प्रमत पासपोटम फोटो 
११. करार अिधी मनयशुि भएको मममतबाट बढीमा ६ मवहनाको लामग रहनेछ तथा कायम सन्तोषजनक देशखएमा करार  
    अिधी थप गररनेछ | 
नोटिः दरखास्त फाराम, अन्य जानकारी प्रसौनी गाउँपामलकाको िेभसाईट www.prasaunimun.gov.np मा हेनम सक्नहुनुेछ |                                                                   

                                                                       प्रमखु प्रशासकीय अमधकृत                    



                   


