
 

/fdu|fd gu/kflnsf  

नगर काययपालिकाको कायायिय 
k/f;L,gjnk/f;L-a=;'=k=_ 

प.सं.: ०७7/०७8 k|b]z g+=%,g]kfn 

च.नं.: 

 

 

प्रालिलधक सहायक करारमा पदपरू्ति गन ेसम्बन्धी सचूना 

(प्रथम पटक प्रकालिि लमलिः- @)&&÷)$÷#)) 

 

प्रस्िुि लिषयमा श्रम, रोजगार िथा सामालजक सुरक्षा मन्रािय (प्रधानमन्री रोजगार काययक्रम) च.न.ं 23 लमलि 2077/04/12 को 

परानुसार यस /fdu|fd नगरपालिकामा सञ्चालिि रोजगार सेिा केन्रको िालग अिश्यक प्रालिलधक सहायक पद करारमा पदपरू्तिका 

िालग लनम्न बमोलजम योग्यिा पुगेका आच्छुक नेपािी नागररकिे १५ ददनलभर माग बमोलजमका लििरण र राजश्व लिरेको रलसद 

सलहि यस कायायियमा लनिेदन ददनुहुन ऄनुरोध छ।  

 

क्र.स. लिज्ञापन न.ं पद िह सखं्या 

१ 01/077-078 प्रालिलधक सहायक ;xfos kfFrf}+ १ 

 

१. अिश्यक न्यूनिम योग्यिा र ऄनुभिः- 

 (क) लसलभि आलन्जलनयररङमा प्रलिणिा प्रमाण पर िह िा ओभरलसयर िा लिप्िोमा िह ईत्तीणय भएको। 

 (ख) कम्िीमा ३ मलहने िालिम  लिइ अधारभूि कम्प्यूटर सीप भएको। 

 (ग) पूिायधारको लनमायण र ममयिका िालग अयोजनाको िागि ऄनुमान, सुपरीिेक्षण र ऄलन्िम िागि लििरण ियार  

  गनय सके्न र लिश्लेषण गनय सके्न, अयोजनाको िक्ष्य र पररणाम हालसि गनय  टोलिमा काम गरेको ऄनुभि,  

  पारस्पररक सम्बन्ध सम्बन्धी सीप सलहि कम्िीमा ६ मलहनाको ऄनुभि भएको। 

 (घ) ईमेरः- कम्िीमा 18 िषय पुरा भइ 45 िषय ननाघेको। 

२. दरखास्ि ददन ेस्थानः- /fdu|fd gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no k/f;L, gjnk/f;L-a=;'=k=_ 

३. दरखास्ि ददने ऄलन्िम लमलिः- @)&&÷)%÷!@ ut] sfof{no ;do ;Dd -b/vf:t lbg] clGtd ldltsf] lbg ljbf kg{ uPdf 

To;kl5 sfof{no v'n]sf] lbgnfO{ g} clGtd lbg dflgg]5_ 

४. अिेदन दस्िुरः- ?=!))).–-/fdu|fd g=kf=, gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{nosf] /fhZj pkzfvfdf hDdf u/L /l;b k]z ug{'kg{]5_ 

५. छनौटको दकलसमः- प्रारलम्भक योग्िाक्रमको सूची प्रकािन र लिलखि परीक्षा। 

6. अिेदन साथ संिग्न कागजािहरः- अिेदक स्ियंमि ेप्रमालणि गरेको नागररकिा, न्यनुिम योग्यिाको िबधांक  प्रमाणपर, 

चाररलरक प्रमाणपर, ऄनुभि खुल्न ेकागजिहरको  प्रलिलिलप, 3 प्रलि पासपोटय अकारको फोटो।  

7. सेिा सुलिधाः गाईँपालिका िथा नगरपालिकामा प्रालिलधक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रदक्रयाको दफा(११),(१२) र (१३) 

बमोलजम हुनेछ।  

8. पदिे सम्पाददि गनुयपने काययलििरणः गाईँपालिका िथा नगरपालिकामा प्रालिलधक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रदक्रया को दफा 

(९) बमोलजम हुनेछ।  

9. पररक्षा लमलिः पलछ िोदकने छ।  

 

 

नोटः दरखास्ि फाराम, पाठ्यक्रम िथा ऄन्य जानकारी कायायियको िेभसाइट www.ramgrammun.gov.np िथा 

नगरपालिकाको रोजगार सेिा केन्रको फोन नं. (*%&)&&@&% मा सम्पकय गरी प्राप्त गनय सदकनेछ।  




