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आठराई त्रिवेणी गाउँपामिका 

गाउँ कार्यपामिकाको कार्ायिर् 
हाङपाङ,  ाप्िेजुङ 

प्रदेश नं. १ नेपाि 

(प्रथि पटक प्रकामश  मित िः- २०७७-०४-२२) 

प्रस् ु  ववषर्िा श्रि, रोजगार  था सािाजजक सुरक्षा िन्त्िािर् (प्रधानिन्त्िी रोजगार कार्यक्रि) प.सं. २०७७/७८ 
च.नं./PMEP/२३ को मित  २०७७/०४/१२ को पिानुसार र्स आठराई त्रिवेणी गाउँपामिकािा सञ्चामि  रोजगार सेवा 
केन्त्रको िागग आवश्र्क प्राववगधक सहार्क पद करारिा पदपुत यका िागग तनम्न बिोजजि र्ोग्र् ा पुगेका इच्छुक 
नेपािी नागररकिे १५ ददनमिि िाग बिोजजिका वववरण र राजश्व त रेको रमसद सदह  र्स कार्यिर्िा तनवेदन 
ददनुहुन अनुरोध छ । 
क्र.स.  विज्ञापन नं. पद तह संख्या 
१ ०१।०७७-७८ प्राववगधक सहार्क स्थानीर् सेवाको पाँचौ  ह सरह १ 

१. आिश्यक न्युनतम योग्यता र अनुभिः- 
क) मसमिि इजन्त्जतनर्ररङिा प्रववण ा प्रिाणपि  ह वा ओिरमसर्र वा डिप्िोिा  ह उ ीणय 

िएको  

ख) अनुिव र सीपिः- 
• कजम् िा ३ िदहने  ािीि मिई आधारिु  कम्प्रु्टर सीप िएको, 
• पुवयधारको तनिायण र ििय का िागग आर्ोजनाको िाग  अनुिान, सुपरीवेक्षण र अजन्त् ि 

िाग  वववरण  र्ार गनय सक्ने र ववश्िेषण गनय सक्ने, आर्ोजनाको िक्ष्र् र पररणाि 
हामसि गनय टोिीिा काि गरेको अनुिव, पारस्पररक सम्बन्त्ध सम्बन्त्धी सीप सदह  
कजम् िा ६ िदहनाको अनुिव िएको। 

ग) उिेरिः- कम् ीिा १८ बषय पुरा िई ४५ बषय ननाघेको  

२. दरखास्त ददने स्थानः-आठराई त्रिवेणी गाउँ कार्यपामिकाको कार्ायिर् 

३. दरखास्त ददने अन्न्तम ममततः-२०७७/०५/०४ 

४. आिेदनको दस्तुरः- रु. ८००। 
५. छनौटको ककमसमः- प्रारजम्िक र्ोग्र् ाक्रिको सुची प्रकाशन र मिखख  परीक्षा 
६. आिेदन साथ संलग्न कागजातहरः- आवेदक स्वर्ंिे प्रिाखण  गरेको देहार् बिोजजि कागज को 

प्रत मिवपहरुिः-१)नेपािी नागररक ा, २) न्त्रु्न ि र्ोग्र् ाको िबधांक प्रिाणपि, ३) चाररत्रिक प्रिाण 
पि, ४) अनुिव खुल्ने कागजा , ५) दईु प्रत  पासपोटय आकारको फोटो 

७. सेिा सुविधाः- गाउँपामिका  था नगरपामिकािा प्राववगधक सहार्क पदपुत य सम्बन्त्धी प्रक्रक्रर्ाको दफा 
(११), (१२), र (१३) बिोजजि हुनेछ । 

८. पदले सम्पाददत गनुुपने कायुवििरणः- गाउँपामिका  था नगरपामिकािा प्रववगधक सहार्क पदपुत य 
सम्बन्त्धी प्रक्रक्रर्ाको दफा (९) बिोजजि हुनेछ । 

नोटः- आवेदनको ढाँचा र प्रववगधक सहार्क पदको कार्यवववरण िगार्  अन्त्र् जानकारी www.pmep.gov.np िा 
उपिबध छ । साथै कार्ायिर्को आन्त् ररक राजश्व खा ा नं.२६७००३०१०१०००२ िा नगद जम्िा गरी सोको दाखखिा 

प्राववगधक सहार्क करारिा पदपुत य गने सम्बन्त्धी 
सूचना 

 

http://www.pmep.gov.np/
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िौचर र उल्िेखख  कागजा  सदह  कार्ायिर्को इिेि aathrai.tribenimun@gmail.com  िाफय   सिे  दरखास्  
फारि पेश गनय सक्रकनेछ । अन्त्र् आवश्र्क जानकारीको िागग सम्पकय  नं.: ९८१४०८९१२१,९८५२६६०९६०,  

 

 


