पििरा गाउँिालिका

गाउँ कार्यिालिकाको कार्ायिर्
पििरा ,माहोत्तरी
मधेश प्रदे श ,नेिाि
करार सेवामा िदिूलतय गने सम्बन्धध सुचाना

प्रथम िटक प्रकान्शत लमलत :२०७९/०४/26

पििरा गाउँकार्यिालिकाको कार्ायिर्मा तिन्शि अनुसारका लबलिन्न िदका करार सेवामा कमयचारीहरु िदिूलतय गनय आवस्र्क िएको हुनािे
र्ोग्र्ता िुगेका इच्छु क नेिािी नागररकिे ति उल्िेन्ित िदहरुका िालग सूचना प्रकान्शत िएको लमलतिे १५ (िधर) ददन लित्र ररतिूवक
य
आबेदन फारम िरी िेश गनय सम्बन्धधत सबैको जानकारीको िागी र्ो सुचना प्रकान्शत गररएको छ ।
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धर्ुनतम र्ोग्र्ता तथा अनुिब
इन्धजलनर्र (लसलिि):

२१ बिय िुरा िइ 35 बिय ननाघेको ,माधर्ता प्राप्त न्शक्षण सं स्थाबाट लसलिि इन्धजलनर्ररङ्गमा स्नातक तह उन्त्तण गरर

नेिाि इन्धजलनर्ररङ्ग काउन्धसिमा दताय गरे को तथा िवन लनमाण (Building Construction) को Drawing, Design, Estimation, Supervision
आदी कार्यको कम्तीमा १ विय अनुिव हालसि गरे को।
सब-इन्धजलनर्र (लसलिि): १८ बिय िुरा िइ ३५ बिय ननाघेको माधर्ता प्राप्त न्शक्षण सं स्थाबाट लसलिि इन्िलनर्ररङ्ग पविर्मा प्रमाणित्र तह वा
सो सरह उत्तीणय ।
रोजगार सहार्क: १८ बिय िुरा िइ ४५ बिय ननाघेको,कन्म्तमा प्रपवणता प्रमाणित्र तह वा सो सरह उतीणय गरे को ,आधारिूत कम््र्ुटर सीि
सम्बधधी कन्म्तमा ३ मपहनाको तालिम लिएको ।
आप्रवासी स्रोत उि-केधर िरामशयकताय – १८ बिय िुरा िइ ४5 बिय ननाघेको , धर्ूनतम प्रवीणता प्रमाणित्र तह वा १०+२ उन्त्तणय गरी
ु व, सुरन्क्षत वैदेन्शक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गरे को वा ३ बिय
िरामशय कार्य वा सामान्जक िररचािनको क्षेत्रमा कम्तीमा ३ वियको कार्ायनि
लबदे शमा काम गरे को र कानू न पविर्मा शैन्क्षक र्ोग्र्ता प्राप्त गरे को ,कम््र्ुटरमा वेि (इधटरनेट)ररिोपटयग गनय सक्ने , स्थानीर् िािा
जानेकोिाई लबशेि प्राथलमकता ददईनेछ ।
मनोसामान्जक िरामशयकताय : सामी कार्यक्रम अधतगयत मनोसामान्जक िरामशय सम्बधधी ६ मपहनाको तालिम प्राप्त मनोसामान्जक िरामशयकतायको
सधदियमााः१८ बिय िुरा िइ ४५ बिय ननाघेको,कन्म्तमा प्रवीणता प्रमाणित्र तह वा १०+२ वा सो सरह उन्त्तणय गरी मनोसामान्जक िरामशय
सम्वधधी ६ मपहने तालिम लिई सुरन्क्षत वैदेन्शक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गरे को। अधर्को हकमा माधर्ताप्राप्त शैन्क्षक सं स्थाबाट हेल्थ

अलसस्टे धट, स्टाफ नसय वा माधर्ता प्राप्त पवश्वपवद्यािर्बाट िन्लिक हेल्थ, मनोपवज्ञान, समाजशास्त्र, सोलसएि वकयमा स्नातक तह, लब.एड.स्वास््र्
न्शक्षा, िोष्ट ग्राजुएट लड्िोमा इन काउधसेलिङ उत्तीणय गरे को ।मनोसामान्जक िरामशय सम्बधधी तालिम प्राप्त गरी सोही क्षेत्रमा अनुिव िएका
मपहिािाई पवशेि प्राथलमकता ददईनेछ ।
पवत्तीर् साक्षरता सहजकताय : १८ बिय िुरा िइ ४5 बिय ननाघेको ,धर्ूनतम प्रवीणता प्रमाण ित्र तह वा १०+२ उन्त्तणय, प्रौढ न्शक्षा वा
बर्स्क साक्षरता, सहकारी वा बैं क\पवत्तीर् सं स्थामा २ बियको अनुिव िएको, पवत्तीर् साक्षरता तथा सुरन्क्षत वैदेन्शक रोजगारीको क्षेत्रमा
काम गरे कोिाई प्राथलमकता ददईनेछ । कम््र्ुटरमा वेि (इधटरनेट)ररिोपटयग गनय सक्ने ।
ररटनी स्वर्ंसेवक: १८ बिय िुरा िइ ४5

ु र मिेलसर्ा)
बिय ननाघेको, धर्ूनतम् कक्षा १० कक्षा िास गरी वैदेन्शक रोजगार (िाडी मुिक

मा गई कम्तीमा १ विय काम गरे को अनुिवी । ररटनी स्वर्ंसेवक सम्बन्धधत स्थानीर् तहको स्थाई बालसधदा हुनिु नेछ । सुरन्क्षत वैदेन्शक
रोजगारीको क्षेत्रमा काम गरे कोिाई प्राथलमकता ददईनेछ ।
अमीन : १८ बिय िुरा िइ ३५ बिय ननाघेको, माधर्ता प्राप्त न्शक्षण सं स्थाबाट गन्णत लबिर्लिई SLC वा सो सरह उत्तीणय गरी माधर्ता प्राप्त
न्शक्षण सं स्थाबाट सिे वा न्जर्ोमेपिक्स लबिर्मा कम्तीमा १(एक) बियको तालिम प्राप्त गरे को ।
सहार्क कम््र्ुटर अिरे टर: १८ बिय िुरा िइ ४० बिय ननाघेको, माधर्ता प्राप्त न्शक्षण सं स्थाबाट प्रपवणता प्रमाणित्र तह वा सो सरह उत्तीणय
गरी रन्जष्टडय सं स्थाबाट कम्तीमा ६ मपहनाको कम््र्ुटर तालिम प्राप्त ।
कृपि प्रालबलधक (ना.प्रा.स.): १८ बिय िुरा िइ ३५ बिय बिय ननाघेको माधर्ता प्राप्त न्शक्षण सं स्थाबाट कृपि वा िशुपवज्ञान पविर् लिई प्रवीणता
प्रमाणित्र तह (आइ.एस्सी. एगृ.) उत्तीणय वा एस.एि.सी. वा टी.एस.एि.सी. उत्तीणय गरी धर्ूनतम ३ विय अवलधको कृपि वा िशुपवज्ञान
पविर्मा लड्िोमा उत्तीणय वा जे.टी.ए. कोिय उत्तीणय गरी कृपि वा िशु पवज्ञानमा १ विे जे.टी. कोिय (प्रापवलधज्ञ प्रमाणित्र) उत्तीणय ।
िशु प्रालबलधक (ना.प्र.स्वा.प्रा.): १८ बिय िुरा िइ ३५ बिय ननाघेको माधर्ता प्राप्त न्शक्षण सं स्थाबाट कृपि वा िशुपवज्ञान पविर् लिई प्रवीणता
प्रमाणित्र तह (आइ.एस्सी. एगृ.) उत्तीणय वा एस.एि.सी. वा टी.एस.एि.सी. उत्तीणय गरी धर्ूनतम ३ विय अवलधको कृपि वा िशुपवज्ञान
पविर्मा लड्िोमा उत्तीणय वा जे.टी.ए. कोिय उत्तीणय गरी कृपि वा िशु पवज्ञानमा १ विे जे.टी. कोिय (प्रापवलधज्ञ प्रमाणित्र) उत्तीणय
हिुका /हेिी सवारी चािक : १८ बिय िुरा िइ ३५ बिय ननाघेको, माधर्ता प्राप्त न्शक्षण सं स्थाबाट कक्षा ८ िास उत्तीणय गरे को ,सवारी
चािक अनुमलतित्र प्राप्त िएको ,कुनै िलन नैलतक ितन दे न्िने फौजदारी अलिर्ोगमा सजार् निाएको ।
कार्ायिर् सहर्ोगी : १८ बिय िुरा िइ ३५ बिय ननाघेको, माधर्ता प्राप्त न्शक्षण सं स्थाबाट कक्षा ८ िास उत्तीणय गरे को, सम्बन्धधत स्थानीर्
तहको स्थाई बालसधदा हुनिु नेछ ।
स्वीिर : १८ बिय िुरा िइ ३५ बिय ननाघेको, सम्बन्धधत स्थानीर् तहिाई प्राथलमकता ददइनेछ ।
आवस्र्क कागजातहरु :
शैन्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणित्रको प्रलतलिपि ,चाररलत्रक प्रमाणित्रको प्रलतलिपि ,नेिािी नागररकता प्रमाणित्रको प्रलतलिपि ,अनुिब िए सोको
प्रलतलिपि ,िासिोटय साइजको फोटो ३ प्रलत, सबै प्रलतलिपिको िछाडी उम्मेदबार स्वर्मिे हताक्षर गरर प्रमालनत गनुि
य नेछ ।
दरिास्त ददने अन्धतम लमलत :२०७९/०५/०9
दरिास्त फारम िाउने र बुझाउने स्थान :website:www.pipramun.gov.np बाट डाउनिोड गरर तोपकए अनुसारको लबबरण िरी ,पििरा
गाउँकार्यिालिकाको प्रशासन शािामा बुझाउने ।
सेवा सुलबधा : पििरा गाउँकार्यिालिकाको कार्ायिर्िे तोकेबमोन्जम हुनेछ ।
दरिास्त फारम दस्तुर बुझाउने स्थान :राजश्व शािा ,पििरा गाउँकार्यिालिकाको कार्ायिर् ,पििरा ।
उमेरहद :मपहिाको हकमा ४० बिय
ररतिुवक
य िेश निएका तथा म्र्ाद म्र्ाद नाघी दताय हुन आएका दरिास्त उिर कुनै कारवाही हुने छै न ।

प्रमुि प्रशासकीर् अलधकृत

