अनुसूची - ६
(बुुँदा ११सुँग सम्बन्धित आवेदनको ढाुँचा)

कौडेना गाउुँ कार्यपालिकको कार्ायिर्
कौडेना, सिायही
मद्ये श प्रदे श, नेपाि

ज्र्ािादारीमा सेवा लिने सम्बधिी सू चना
(सुचना प्रकान्शत लमलत : २०७9/05/17)
कौडेना गाउुँ पालिकाको िागी ववलिन्न शाखाहरुमा रहने गरी तपलसिका सं ख्र्ामा र्ोग्र्ता िएको कमयचारीहरु
ज्र्ािादारीमा राख्नु पने िएकािे र्ोग्र्ता पुगेका नेपािी नागररकहरुिे र्ो सूचना प्रकान्शत िएको लमलतिे ७
(सात) ददन लित्र ददनको २:०० बजेसम्म र्स कौडेना गाउुँ पालिकाको नेलबि बैक कौडेना शाखाको खाता
नं २१८०१०१७५०००४४ मा तोवकएको राजस्व लतरे को िाउचर सवहत दरखास्त ददन हुन सम्वन्धित
सवैको िालग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । र्सको फाराम, दरखास्त दस्तुर, कार्य–वववरण, पाररश्रलमक,
सेवाका शतयहरु सवहतको ववस्तृत वववरण कार्ायिर्बाट वा वेवसाइट www.kaudenamun.gov.np बाट
उपिब्ि हुनेछ ।
तपलसिः

ववज्ञपन.नं.

पद

सं ख्र्ा

शैन्िक र्ोग्र्ता

२०७९/८०÷०६ कम््र्ुटर अपरे टर

८

+२ उतीणय वा सो सरह

२०७९/८०÷०७ िेटेनरी प्राववलिक

१

सम्बन्धित ववषर्मा प्रववणता प्रमाणपत्र उतीणय

२०७९/८०÷०८ धर्ार्ीक सलमलतको सहर्ोगी मवहिा

१

+२ उतीणय वा सो सरह

२०७९/८०÷०९ बलथयङ्ग सेधटरको िालग अ.न.लम.

२

एस लब ए तालिम प्राप्त

२०७९/८०÷१० अलमन

१

सम्बन्धित ववषर्मा प्रमाणपत्र तह

२०७९/८०÷११ सवारी चािक

२

हिुका सवारीचािक अनुमलत पत्र प्राप्त

२०७९/८०÷१२ औषिी कुटुवा

१

सामाधर् िेखपढ

२०७९/८०÷१3 समान्जक पररचािक

१

+२ उतीणय वा सो सरह

२०७९/८०÷१4 का.स.

१०

सामाधर् िेखपढ

र्ोग्र्ता र अनुिव:
१. नेपािी नागररक ।
•

कम््र्ुटर अपरे टरको हकमाः +२ उतीणय वा सो सरह र माधर्ता प्राप्त सं स्थानबाट ६ मवहना तालिम
प्राप्त वा सो सरह ।

•

बलथयङ्ग सेधटरको िालग अ.न.लम.को हकमाः कन्म्तमा अ.न.लम. कोषय उतीणय गरे को, नलसयङ्ग
काउन्धसिमा दताय िएको र अलनवार्य SBA तलिम प्राप्त हुनप
ु ने ।

३. १८ वषय उमेर पुरा िई ३५ वषय ननाघेको हुनप
ु ने / औषिी कुटुवाको हकमा ४५ वषय उमेर ननाघेको।
४. अधर् प्रचलित कानुनद्वारा अर्ोग्र् निएको ।
दरखास्तमा सं िग्न गनुप
य नेः उम्मेदवारको व्र्न्िगत वववरण, शैन्िक र्ोग्र्ताको प्रमान्णत प्रलतलिवप, नेपािी
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमान्णत प्रलतलिवप, अनुिवको प्रमान्णत प्रलतलिवप तथा प्रचलित नेपाि कानून
बमोन्जम ववलिन्न काउन्धसि वा पररषद् वा अधर्मा दताय िएको प्रमान्णत प्रलतलिवप सं िग्न हुनप
ु नेछ । पेश
गररने सबै प्रलतलिवपको पछाडी उम्मेदवार स्वर्ंिे हस्तािर गरी प्रमान्णत गनुप
य नेछ ।

