ठोरी गाउँ पालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
घ्याङ्गडााँडा¸ पर्ाा
प्रदे श नं.२,नेपाल

M

कर्यचारी आवश्र्कता सम्वन्धि सच
ू ना
(प्रकाशन मित िः २०७७/०४/३२)

नेपाल र्रकार र स्वीट्जरल्याण्ड र्रकारवीच र्म्झौ ा अनुर्ार श्रि, रोजगार
यर् पामलकािा र्ुरक्षक्ष

बैदेमशक रोजगार र्म्वजन्त्ि र्ूचना

था र्ािाजजक र्ुरक्षा िन्त्रालय िार्ा

था परािशा केन्त्र स्थापना गरर र्िुदाय र्चे ीकरण,

िनोर्ािाजजक परािशा र ववत्तीय र्ाक्षार ा बारे कायाक्रिहरु गना र्रु क्षक्ष

आप्रवार्न पररयोजना र्ंचालनका लागग

करारिा दे हाय विोजजिका जनशजत को आवश्यक ा परे को हुनाले योग्य ा पुगेका इच्छुक नेपालीनागररकबाट दरखास्
आह्वान गररन्त्छ।
क्र.र्ं.

ववज्ञापन नं.

पद

र्ंख्या

१

२/२०७७/०७८

िनोर्ािाजजक परािशाक ाा

१

२

३/२०७७/०७८

ववत्तीय र्ाक्षार ा र्हजक ाा

१

३

४/२०७७/०७८

ररटनी स्वयंर्ेवक

३

१.

२.

आवश्यक न्त्युन ि योग्य ािः

(क)

ववज्ञापन नं. २/२०७७/०७८

(ख)

ववज्ञापन नं ४/२०७७/०७८ को लागग न्त्युन ि ् ८ कक्षा उत णा भएको।

कैफर्य

र ३/२०७७/०७८ को लागग न्त्युन ि ् प्रववण ा प्रिाणपर वा १०+२ उत णा भएको।

ामलि/अनुभविः

(क)

ववज्ञापन नं.२/२०७७/०७८ को लागग िनोर्ािाजजक परािशा कायािा २ वर्ाको कायाानभ
ु व वा र्ो र्म्वजन्त्ि

(ख)

आिारभू
ामलि मलएको वा परािशा र्म्वन्त्िी १ वर्ा अनभ
ु व भएको।
ववज्ञापन नं. ३/२०७७/०७८ को लागग ववत्तीय र्ंस्था, र्हकारी, उद्यिमशल ा ववकार्

(ग)

क्षेरिा कजम् िा २ वर्ा अनुभव भएको।
वैदेमशक रोजगार(खाडी िुलुक र िलेमशया) िा गई कजम् िा १ वर्ा काि गरे को अनुभव भएको।

३.

उिेरिःनेपालको प्रचमल
दरखास्

कानन
ु विोजजि।
ददने कायाालयिः ठोरी गाउाँ पामलका, गाउाँ कायापामलकाको कायाालय,घ्याङ्गडााँडा, पर्ाा।

५.

दरखास्

ददने अजन्त् ि मित िः २०७७/०५/१४

७.

छनौटको फकमर्ििः मलखख ,अन्त् वाा ाा/प्रस् ुत करण।

४.
६.

था र्ािाजजक पररचालनको

आवेदन दस् ुरिः ववज्ञापन नं २/२०७७/०७८, ३/२०७७/०७८ को हकिा रु. ४००/- र४/२०७७/०७८को हकिा रु. २००/-

८.
लव था अन्त्य र्ुवविािः कायाक्रिको तनयिानुर्ार।
९. र्म्पका मित िः आवेदन ददने अजन्त् ि ददनको भोमल पल्ट कायाालय र्ियमभर।
१०. पररक्षा मित िः र्म्पका मित िा ोकनेछ।
११. दरखास्

र्ङ्गै र्ंलग्न गनुा पने कागजा हरुिः नागररक ा, शैक्षक्षक योग्य ा,

ामलिको प्रिाणपर, अनुभवको प्रिाखण

प्रत मलवप, कजम् िा २ जना र्न्त्दभा ब्यजत हरुको नाि र र्म्पका नम्वर र्दह को ब्यजत ग
वटा र्ोटो र्दह

ब्यजत ग

वववरण र पार्पोटा र्ाइजको २

वववरण उल्लेख गररएको तनवेदन।कागजा का र्बै प्रत मलवपहरुको पछाडी पट्दट उम्िेदवार

स्वयंले हस् ाक्षर गरी प्रिाखण गनुा पनेछ।
पुनश्चिः ववस् ृ जानकारीका लागग ठोरी गाउाँ पामलका, गाउाँ कायापामलकाको कायाालय, घ्याङ्गडााँडािा र्म्पका राख्न र्फकनेछ।

प्रिुख प्रशार्कीय अगिकृ

