
 

 

 कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 
       गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

 चौघरे,, िलितपरु । 

 

प=स= 2०७८÷0७९   बागमती प्रदेश, नेपाि। 
च=नं=                                                                           
 

æकृषि, पययटन, सँस्कृलत, वातावरण र पूवायधारः सशुासनयकु्त, सभ्य र समदृ्ध कोन्ज्योसोमको आधारÆ  
E-mail:- konjyosom2075@gmail.com,        Website:- www.konjyosommun.gov.np 

 

रोजगार सहायक करारमा पदपलुतय गने सम्बन्जधी सूचना 
(प्रथम पटक प्रकाशशत लमलत २०७९/03/31) 

नेपाि सरकार, श्रम रोजगार तथा सामाशजक षवकास मन्जरािय प्रधानमन्जरी रोजगार काययक्रम लसंहदरबार काठमाडौको सूचना बमोशजम 
कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको रोजगार सेवा केन्जरमा रोजगार सहायक 1(एक) पद खिुा प्रलतस्पधायको माध्यमबाट करारमा पदपलुतयका 
िालग लनम्न बमोशजमको योग्यता पगुकेा इच्छुक नेपािी नागररकिे यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतिे १५(पन्जर) ददन लभर माग बमोशजम 
षववरण र राजश्व बझुाएको भौचर सषहत लनवेदन पेश गनय यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

क्र.सं. षवज्ञापन नं.  पद तह संख्या 

१ १/2079/080 रोजगार सहायक सहायक पाँचौ तह सरह १(एक) जना 

 

१. आवश्यक न्जयनुतम योग्यता र अनभुवः 
क) नेपाि सरकारबाट मान्जयताप्राप्त शशक्षण संस्थाबाट कम्तीमा प्रवीणता प्रमाण पर वा सो सरह उत्तीणय गरेको  

ख) दरखास्त ददन ेअशन्जतम लमलतमा १८ विय पूरा भई ४५ विय ननाघेको 
२. दरखास्त ददन ेस्थानः कोन्ज्योसोम गाउँकाययपालिकाको कायायिय, चौघरे, िलितपरु ।  

३. दरखास्त ददन ेअशन्जतम लमलतः यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतिे १५ ददन(२०७९/04/14) लभर सो ददन सावयजलनक षवदा 
परेमा सो को भोलिपल्ट कायायिय खिेुको ददन ।  

४. आवेदन दस्तरुः रु.५००।-(सानीमा बैंकमा रहेको आन्जतररक राजश्व खाता नं. 06610040000013 वा गाउँपालिकाको 
राजश्व शाखामा बझुाउन सषकने) 

५. छनौटको षकलसमः प्रारशम्भक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन र लिशखत परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा ।  

६. आवेदन साथ संिग्न कागजातहरुः आवेदक स्वयंिे प्रमाशणत गरेको देहाय बमोशजम कागजातहरुको प्रलतलिपीहरु 

    नागररकता,      कामसँग सम्बन्जधीत अनभुव भए सो कागजात 

   न्जयनुतम योग्यताको िब्धाङ्क प्रमाणपर   तालिमको प्रमाणपर 

चाररलरक प्रमाणपर     २ प्रलत पासपोटय साईजको फोटो  

७. सेवा सषुवधा तथा अन्जयः कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको करार जनशशक्त व्यवस्थापन काययषवलध, २०७६ बमोशजम हनुेछ । 

८. आवेदनको ढाँचा र रोजगार सहायक पदको पाठ्यक्रम िगायत पदपतुी सम्बन्जधी अन्जय जानकारी प्रधानमन्जरी रोजगार 
काययक्रमको www.pmep.gov.np तथ यस कायायियको वेवसाईट www.konjyosommun.gov.np बाट प्राप्त गनय सषकने छ ।  

 

 

 

                                                                     प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 
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