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ििूना नं. १८-२०७६।०७७                                                        (िोश्रो पटक प्रकासशत सिसत २०७६।१०।०९ गते) 

 

रोजगार संयोजकको पदपरू्ति र सेवा सरु्वधा संबन्धी मापदण्ड, २०७६ को दफा ६ बमोर्जमको पदपरू्ति सर्मर्तको र्मर्त 

२०७६।१०।०८ गतेको बैठकको र्िर्ियािसुार यस गाउँपार्िकाको रोजगार सेवा केन्रमा ररक्त रहकेो रोजगार संयोजक करारमा 

पदपरु्ति गिुिपि ेभएकोिे योग्यता पगुेका िपेािी िागररकहरुबाट आवेदिको िार्ग दोश्रो पटक दरखास्त आह्वाि गररएको छ । म्याद 

िाघी प्राप्त हुि आएका दरखास्त उपर कुिै कारवाही हुि ेछैि । 

तपसिि 

क्र सं र्वज्ञापि िम्बर पद पद संख्या तह 

१ ०७/२०७६-०७७ रोजगार संयोजक १ छैटौं 

१. िरखास्त सिने असतति सिसतिः- र्मर्त २०७६।१०।१५ गते कायाििय समय र्भत्र (सचूिा प्रकार्ित भएको र्मर्तिे ७ र्दि र्भत्र) 

२. िरखास्त फारि पाउने स्थानिः र्सर्दङ्वा गाउँ कायिपार्िकाको कायाििय, साब्िाख,ु ताप्िेजङु वा यस गाउँपार्िकाको 

वेवसाईट  http://www.sidingbamun.gov.np बाट Download गिि सर्किछे । 

३. आवश्र्क तर्ूनति र्ोग्र्ता:  

(क) िेपाि सरकारबाट मान्यता प्राप्त र्िक्षर् संस्थाबाट कर्म्तमा स्िातक तह वा सो सरह उतीर्ि  गरेको । 

(ख) दरखास्त र्दिे अर्न्तम र्मर्तमा २१ वर्ि परुा भई ४५ वर्ि ििाघकेो । 

(ग) भर्वष्यमा सरकारी सेवाका िार्ग अयोग्य ठहररि ेगरी कुिै कारवाही िभएको । 

(ग) िैर्तक पति दरे्खिे फौजदारी अर्भयोगमा अदाितबाट कसरूदार िठहररएको । 

४. ििंग्न गनुय पने कागजातहरिः व्यर्क्तगत र्ववरर् (Bio Data), िपेािी िागररकताको प्रमार्पत्र, िैर्क्षक योग्यताको 

प्रमार्पत्र, कायाििभुव भए सोको प्रमार्पत्र, हािसािै र्खर्चएको पासपोटि साइजको फोटो । 

५. िरखास्त सिने तररका: बुदँा िं. ४ मा उर्लिर्खत कागजातहरु स्वयं प्रमार्र्त गरी एवं. वुँदा िं. ६ मा तोर्कएको दस्तुर यस 

गाउँपार्िकाको आर्थिक प्रिासि िाखा वा िर्मम बैंक र्िर्मटेड, साब्िाखमुा रहकेो संर्चत कोर् खाता िं. ०९३११०००५३४ 

मा जम्मा गरी सक्कि भौचर साथ रीतपवुिकको आवेदि फारम भरी इ-मेि माफि त वा स्वयं उपर्स्थत भई आवेदि र्दिपुिेछ ।  

(िोटः र्वदिेी वोडिबाट उर्तिर्ि गरेको भएमा समकक्षता र्िधािरर् गरेको प्रमार्पत्रको प्रर्तर्िर्प पेि गिुिपिछे ।) 

६. िस्तुर: रु. १००० ।- (अक्षरेपी एक हजार मात्र) 

७. करार अवस िः २०७७ असार मसान्त सम्म 

८. िेवा, शतय र िसुव ािः- रोजगार संयोजकको पदपरू्ति र सेवा सरु्वधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ को पररच्छेद ६ मा उलिेख गरे 

बमोर्जम 

९. काि गनुयपने स्थानिः र्सर्दङ्वा गाउँपार्िका अन्तगितको रोजगार सेवा केन्र 

१०. पररक्षण पद्धसत: रोजगार संयोजकको पदपरू्ति र सेवा सरु्वधा संबन्धी मापदण्ड, २०७६ को दफा ९ बमोर्जम 

११. थप जानकारीका िासगिः- सम्पकि  िं. ९८५२६६०१५३, इमेि:- sidingbarmtpj@gmail.com 

१२. नोटिः यस सचूिामा उलिेख भए बाहकेका र्बर्यहरु रोजगार संयोजकको पदपरू्ति र सेवा सरु्वधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 

को पररच्छेद ३ को दफा ६ बमोर्जमको पदपरू्ति सर्मर्तिे र्िधािरर् गरे बमोर्जम हुिछे ।  

 

 सदस्य सर्चव 

पदपरू्ति सर्मर्त 

    रोजगार संयोजक करारमा पदपूर्ति गरे्न सम्बन्धी सूचर्ना 
 


