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प्रथम पटक प्रकाङशत ङमङतिः २०७७/०५/२४ 

यस मनाङ ङङस्याङ गाउँपाङिकामा संचाङित रोजगार सेवा केन्द्रको िाङग आवश्यक रोजगार संयोजक र 

प्राङवङिक सहायक पदपुङतिको िाङग ङनम्न बमोङजम योग्यता पगेुका इच्छुक नेपािी नागररकिे १५ ङदन 

ङित्र माग बमोङजमका  ङववरण र राजश्व ङतरेको रसीद सङहत स्वयं उपङस्ित िै वा इमेि मार्ि त यस 

कायािियमा ङनवेदन ङदनहुुन  सङूचत गररन्द्छ ।  

क्र.सं. ङिज्ञापन नं. पद तह संख्या 

१ ०१/०७७/०७८ रोजगार संयोजक स्िानीय सेवाको पाँचौ तह सरह १ 

२ ०२/०७७/०७८ प्राङवङिक सहायक स्िानीय सेवाको पाँचौ तह सरह १ 

 

१.  आिश्यक न्यूनतम योग्यता र अनुभि 

रोजगार सयंोजकका िाङग 

क) मान्द्यता प्राप्त ङवङश्वविािय वा शैङिक संस्िावाट प्रङवणता प्रमाणपत्र वा सो सरह उङिणि    

गरेको । 

ख) कम्तीमा १८ वर्ि परुा िई ४५ ननाघेको । 

ग)  आिारितू कम््यटूर सीप िएको । 

घ) िङवश्यमा सरकारी सेवाको िाङग अयोग्य ठहररने गरर कुनै कारवाही निएको । 

ङ) नैङतक पतन देङखने र्ौजदारी अङियोगमा अदाितवाट कसरूदार नठहररएको । 

प्राङिङिक सहायकको िाङग 

क) ङसङिि ईङन्द्जङनयररङमा प्रङवणता प्रमाणपत्र तह, ओिरङसयर वा ङि्िोमा तह उिीणि गरेको  

ख) पवूाििार ङनमािण ममितका िाङग आयोजनाको िागत अनमुान, सुपररवेिण वा अङन्द्तम 

िागत ङववरण तयार गनि सक्ने, ङवशे्लर्ण गनि सक्ने, अनिुव प्राप्त सािै पारस्पररक सम्बन्द्ि 

सम्बन्द्िी सीप सङहत कङम्तमा ६ मङहनाको अनुिव िएको ।  

ग) आिारितू कम््यटूर सीप िएको ।  

घ) उमेरः कम्तीमा १८ वर्ि परुा िई ४५ ननाघेको ।  

रोजगार संयोजक र प्राङिङिक सहायक करारमा पदपूङतय गने 

सम्िङन्ि सूचना । 



२.  दरखास्त ङदने स्थानिः मनाङ ङङस्याङ गाउँपाङिकाको कायाििय, हुम्िे, मनाङ 

३. दरखास्त ङदने अङन्तम ङमङतिः प्रिम पटक सचूना प्रकाशन िएको ङमङतिे १५ ङदनङित्र  कायाििय 

समय सम्म   

४.  दरखास्त दस्तुरिः रु. ६००  

५. छनौटको ङकङसमिः प्रारङम्िक योग्यताक्रमको सचूी प्रकाशन र ङिङखत परीिा ।  

६. आिेदन साथ संिग्न कागजातहरिः  

क) स्पष्ट संग ररतपुविक िररएको आवेदन र्ाराम (आवेदन र्ारम गाउँपाङिकाको वेिसाइटवाट 

िाउनिोि गनि सङकने छ ।) 

ख) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रङतङिङप, न्द्यनुतम शैङिक योग्यताको िब्िाङ्कपत्र, चाररङत्रक 

प्रमाणपत्रको प्रङतङिङप, कम््यटुर ङसपको प्रमाणपत्र वा अनुिवको प्रमाण, अनिुवको प्रमाण 

(आवश्यक पनेमा)  र २ प्रङत पासपोटि साईजको र्ोटो ।   

ग)  राङरिय बाङणज्य बैंक मनाङ शाखामा रहकेो आङन्द्तरक राजश्व खाता ( ग १.१)  खाता नं.  

३५६०१००३०१०१०००२  मा राजश्व ङतरेको  वैंक िौचर । 

७. सेिा सङुििािः प्रचङित काननू बमोङजम हुनेछ ।  

९. सम्पकय को िाङगिः www.nesyangmun.gov.np,  manangngisyangrmun@gmail.com , 

मोवाइि न.ं  ९८४६०३५३३४, ९८५६०२९६७२  (कायाििय समयमा मात्र )    

       

प्रमुख प्रशासकीय अङिकृत  
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