
 

परिशिष्ट - १ 

(दफा-३ सँग सम्बन्धित) 

वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
कागबेनी, मुस्ताङ, गण्डकी प्रदेि, नेपाल 

प्रालवलिक सहार्क(सब-इक्तजिलिर्र) करार सेवामा पदपूर्ती गिे सम्बन्धी सूचिा! 

(प्रथम पटक प्रकाशित शमशत : २०७८/११/११) 
यस वािागुङ मुन्धिके्षत्र गाउँपाशलकामा संचाशलत िोजगाि सेवा केन्द्रको युवारुप आयोजनाको प्राशवशिक सहायक पद किािमा पदपूतीका लाशग शनम्न 

बमोशजम योग्यता पुगेका इचु्छक नेपाली नागरिकले १५ शदन शित्र माग बमोशजमका शवविण ि िाजश्व शतिेको िशसद सशहत यस कायाालयमा शनवेदन शदनु हुन 

अनुिोि छ। 
१. पदको लववरण र संख्या: 

क्र.सं. शवज्ञापन नं. पद तह माग संख्या 

१ ३ प्राशवशिक सहायक(सब-इन्धजजशनयि) स्थानीय सेवाको पाँच  ंतह सिह १ 

२. आवश्यक नु्यिर्तम शैलक्षक र्ोग्यर्ता र अिुभव: 

क. शसशिल इन्धजजशनरिङमा प्रशवणता प्रमाण पत्र तह वा शिप्लोमा तह उत्तीणा िएको। 

ख. अनुिव ि सीप:- प्राशवशिक सहायकमा देहायका अनुिव िसीप आवश्यक पनेछ:-  

• कन्धिमा ३ मशहने ताशलम शलई आिाििूत कम्प्युटि सीप िएको, 

• पूवाािािको शनमााण ि ममातका लाशग आयोजनाको लागत अनुमान, सुपिीवेक्षण ि अन्धिम लागत शवविण तयाि गना सके्न ि शवशे्लषण गना 

सके्न, आयोजनाको लक्ष्य ि परिणाम हाशसल गना टोलीमा काम गिेको अनुिव, पािस्परिक सम्बि सम्बिी सीप सशहत कन्धिमा ६ मशहनाको 

अनुिव िएको। 

 ग. उमेि:- कन्धिमा १८ वषा उमेि पुिा िई ४५ वषा ननाघेको हुनुपने । 

३.दरखास्त लदिे स्थाि:- वािागुङ मुिीके्षत्र गाउँपाशलकाको कायाालय वा ईमेल ठेगाना baragaunmuktichhetra@gmail.com मा पशन पेि गना 

सशकनेछ। 

४.दरखास्त लदिे अक्तिम लमलर्त:- २०७८/११/२६ कायाालय समय शित्र 

५.दरखास्तमा संिग्न गिुयपिेेः आवेदक स्वयंले प्रमाशणत गिेको देहाय बमोशजम कागजातका प्रशतशलपीहरु 

• नागरिकता 

• नू्यनतम योग्यताको लब्धाङ्क प्रमाण पत्र 

• चारिशत्रक प्रमाण पत्र 

• अनुिव खुल्ने कागजात 

• २ प्रशत पासपोटा आकािको फोटो 

६.आवेदि दसु्तर: रु १०००/- (अके्षिेपी एक हजाि मात्र) शफताा नहुने गिी यस कायाालयको प्रिु बैंक शल. कागबेनी िाखामा िहेको आिरिक िाजश्व खाता 

नं. ग-१.१.२०८०१५१४१२७०००१८ मा जम्मा गिी दिखास्त फािाम साथ पेि गनुा पने छ। 

७.छिौटको लकलसम:- प्रािन्धिक योग्यताक्रमको सूची प्रकािन ि शलन्धखत परिक्षा 

८.सेवा सुलविा: गाउँपाशलका तथा नगिपाशलकामा प्राशवशिक सहायक पदपूशता सम्बिी प्रशक्रयाको दफा (११), (१२) ि (१३) बमोशजम हुनेछ। 

९.पदिे सम्पालदर्त गिुय पिे कार्य लववरण:- गाउँपाशलका तथा नगिपाशलकामा प्राशवशिक सहायक पदपूशता सम्बिी प्रशक्रयाको दफा (९) बमोशजम हुनेछ। 

१०.सम्पकय  लमलर्त र समर्: दिखास्त शदने अन्धिम शमशतको िोशलपल्ट तोशकने छ। 

११. दिखास्त फािाम यस कायाालयबाट वा वेिसाईट www.varagungmuktichhetramun.gov.np बाट िाउनलोि गिी प्राप्त गना सशकने छ। 

प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृर्त 
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