
                                  कािलकामाई गाउँपािलका

                        गाउँ कायपािलकाको कायालय
                                                                 
                                                   
  

सवेा करारमा पदपु त गन स ब धी सचुना
( थम पटक कािशत िमितः

तुत िवषयमा भुिम व था, सहकारी तथा ग रबी िनवारण
गतेको प ानुसार यस गाउँपािलका िभ  आ.ब
काय मको िनिमत तपिसलको पदमा करार सेवामा कमचारी िनयुि  गनुपन भएको दाँ तपिसलको यो यता पगुेका इ छुक नेपाली 
नाग रकह ले १५(प ) दन िभ  तल उ लेिखत कागजात र राज  बझुाएको रिसद संल  रािख यस कायालयमा दखा त पेश गन 
स बि धत सबमैा जानकारीको लािग यो सुचना कािशत ग रएको छ ।

.स. िव ापन न.ं पद 
१ ३/२०७७/०७८ सुप रवे क

२ ४/२०७७/०७८ गणक 

१. आव यक यू तम यो यता र अनभुवः-
(क) सुप रवे कको लािग मा यता ा  िश ण सं थाबाट त यांकशा  वा जनसं या वा अथशा  वा गिणत िवषय

कि तमा नातक वा सो सरह उि ण गरेको र

(ख) गणकका लािग मा यता ा  िश ण सं थाबाट 
माणप  तह वा सो सरह उि ण गरेको र क यूटर स बि ध आधारभुत तािलम ा  

(ग) उमेरः- कि तमा १८ वष पुरा भई ४०

(घ) थानीय बािस दालाई ाथिम ा दईनेछ ।

२. दरखा त दन े थानः- कािलकामाई गाउँपािलका गाउँ कायपािलकाको कायालय
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३. दरखा त दन ेअि तम िमितः- २०७७।१०

४. आवेदनको द तरुः- सुप रवे कको लािग  

आ त रक राज व खाता नं.०१८८००००००९०५२४

५. करार अवधीः करार अवधी ५(पाँच)  मिहना नेछ ।

६. छनौटको किसमः- संि  सिुच काशन(

७. आवेदन साथ सलं  कागजातह ः- आवेदक वयमले मािणत गरे
 नाग रकता 
 यु तम यो यताको ल धांक माणप  
 चा रि क माण प  
 अनुभव खु ने कागजात 
 २ ित पासपोट आकारको फोटो

८. सवेा सिुवधाः- ग रब प रवार पिहचान तथा प रचय प  िवतरण िनदिशका

९. थप जानकारीको लािगः योजना शाखा(यस काय मको 

 

 

 

कािलकामाई गाउँपािलका 

गाउँ कायपािलकाको कायालय 

                  ह रहरपरुिबता, पसा 
                     २ नं. दशे, नेपाल 

करारमा पदपु त गन स ब धी सचुना 
थम पटक कािशत िमितः२०७७।१०।०७) 

सहकारी तथा ग रबी िनवारण म ालयको प.स. २०७७।०७८, च.नं. 
ब. २०७७।०७८ मा संचालन ने ग रब प रवार पिहचान तथा प रचय प  िवतरण

तपिसलको पदमा करार सेवामा कमचारी िनयुि  गनुपन भएको दाँ तपिसलको यो यता पगुेका इ छुक नेपाली 
दन िभ  तल उ लेिखत कागजात र राज  बझुाएको रिसद संल  रािख यस कायालयमा दखा त पेश गन 

स बि धत सबमैा जानकारीको लािग यो सुचना कािशत ग रएको छ । 

तह सं या
सुप रवे क सहायक तर पाच  १

सहायक तर चौथो ३

-  
सुप रवे कको लािग मा यता ा  िश ण सं थाबाट त यांकशा  वा जनसं या वा अथशा  वा गिणत िवषय

वा सो सरह उि ण गरेको र क यूटर स बि ध आधारभुत तािलम ा  भएको । 

गणकका लािग मा यता ा  िश ण सं थाबाट त यांकशा  वा जनसं या वा अथशा  वा गिणत िवषय
वा सो सरह उि ण गरेको र क यूटर स बि ध आधारभुत तािलम ा  भएको । 

४० वष ननाघेको । 
िस दालाई ाथिम ा दईनेछ । 

कािलकामाई गाउँपािलका गाउँ कायपािलकाको कायालय, ह रहरपुर िबता, पसा

www.kalikamaimun.gov.np बाट ा  गन सकनेछ । 

१०।२१ गते स म 
सुप रवे कको लािग  ५००(पाच सय) र गणकको लािग .३००।–(तीन सय) 

०१८८००००००९०५२४  ) 

मिहना नेछ । 
(short list) र अ तरवाता परी ा । 

आवेदक वयमले मािणत गरेको दहेाय बमोिजम कागजातको ितिलिपह

यु तम यो यताको ल धांक माणप   

ित पासपोट आकारको फोटो 
ग रब प रवार पिहचान तथा प रचय प  िवतरण िनदिशका, २०७५ मा तो कए बमोिजम नेछ

यस काय मको स पक ि ), कािलकामाई गा.पा.,पसा वा स पक नं

                          

   

 मुख शास कय अिधकृत

 ४० िमित २०७७।०८।१४ 
मा संचालन ने ग रब प रवार पिहचान तथा प रचय प  िवतरण 

तपिसलको पदमा करार सेवामा कमचारी िनयुि  गनुपन भएको दाँ तपिसलको यो यता पगुेका इ छुक नेपाली 
दन िभ  तल उ लेिखत कागजात र राज  बझुाएको रिसद संल  रािख यस कायालयमा दखा त पेश गन 

सं या कै फयत 
१(एक)  

३(तीन)  

सुप रवे कको लािग मा यता ा  िश ण सं थाबाट त यांकशा  वा जनसं या वा अथशा  वा गिणत िवषय सिहत कुनै िवषयमा 

त यांकशा  वा जनसं या वा अथशा  वा गिणत िवषय सिहत कुनै िवषयमा कि तमा 

पसा दरखा त फारम कायालय वा 

 मा  (बक अफ काठमा डुको 

दहेाय बमोिजम कागजातको ितिलिपह  

मा तो कए बमोिजम नेछ । 
पसा वा स पक नं. ९८४५५३६१३७ 

              

मुख शास कय अिधकृत                                                                                  


