
बागमती गाउँपालऱका 
गाउँ काययपालऱकाको कायायऱय 

भटे्टडाँडा, ऱलऱतपरु 

बागमती प्रदेश, नेपाऱ  
प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्त य गने सम्बन्िी सूचना 

प्रथभ ऩटक प्रकाशित शभतत :- २०७७/०५/३१ 

प्रस्तुत विषमभा श्रभ, योजगाय तथा साभाजजक सुयऺा भन्त्रारम (प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ) ऩ.स. ०७७/०७८, च.न. २३, 
को शभतत २०७७/०४/१२ को ऩरानुसाय य मस कामायरमको शभतत २०७७/०५/३० को तनर्यमानुसाय मस फागभती गाउँऩाशरकाभा 
सञ्चाशरत योजगाय सेिा केन्त्रको रागग आिश्मक प्राविगधक सहामक ऩद कयायभा ऩदऩूततयका रागग तनम्न फभोजजभ मोग्मता ऩुगेका 
इच्छुक नेऩारी नागरयकरे १५ ददनशबर भाग फभोजजभका विियर् य याजश्ि ततयेका यशसद सदहत मस कामायरमभा तनिेदन ददनुहुन 
अनुयोध छ । 

क्र. स. विज्ञापन नं. पद तह संख्या 

१ ०१-२०७७-०७८ प्राविगधक सहामक स्थानीम सेिाको ऩाँचौ तह सयह १ 

१) आिश्मक न्त्मूनतभ मोग्मता य अनुबि : 

(क) शसशबर इजन्त्जतनमरयङ प्रविर्ता प्रभार् ऩर तह िा ओबयशसमय िा डिप्रोभा तह उतीर्य बएको  

(ख) अनुबि य सीऩ : प्राविगधक सहामकभा देहामका अनुबि य सीऩ आिश्मक ऩनेछ :- 

 कम्तीभा ३ भदहने ताशरभ शरई आधायबूत कम्प्मूटय सीऩ बएको, 
 ऩूिायधायको तनभायर् य भभयतका रागग आमोजनाको रागत अनुभान, सुऩयीिेऺर् य अजन्त्तभ रागत विियर् तमाय 

गनय सक्ने य विश्रेषर् गनय सक्ने, आमोजनाको रक्ष्म य ऩरयर्ाभ हाशसर गनय टोरीभा काभ गयेको अनुबि, 
ऩायस्ऩरयक सम्फन्त्धी सीऩ सदहत कम्तीभा ६ भदहनाको अनुबि बएको । 

(ग) उभेय : कम्तीभा १८ िषय ऩुया बई ४५ िषय ननाघेको 
२) दयखास्त ददने स्थान : फागभती गाउँऩाशरकाको कामायरम 

३) दयखास्त ददने अजन्त्तभ शभतत : २०७७/०६/१४  

४) आिेदनको दस्तुय : रु ५००।- 
५) छनौट ककशसभ : प्रायजम्बक मोग्मताक्रभको सूची प्रकािन य शरखखत ऩयीऺा 
६) आिेदन साथ संरग्न कागजातहरु : आिेदक स्िमभरे प्रभाखर्त गयेको देहाम फभोजजभ कागजातको प्रततशरवऩहरु 

 नागरयकता 
 न्त्मूनतभ मोग्मताको रबधांक प्रभार्ऩर 

 चारयत्ररक प्रभार् ऩर 

 अनुबि खुल्ने कागजात 

 २ प्रतत ऩासऩोटय आकायको पोटो 
७) सेिा सुविधा : गाउँऩाशरका तथा नगयऩाशरकाभा प्राविगधक सहामक ऩदऩूततय सम्फन्त्धी प्रकृमा को दपा (११), (१२) य (१३) 

फभोजजभ हुनेछ । 
८) ऩदरे सम्ऩाददत गनुयऩने कामयविियर् : गाउँऩाशरका तथा नगयऩाशरकाभा प्राविगधक सहामक ऩदऩूततय सम्फन्त्धी प्रकृमा को दपा 

(९) फभोजजभ हुनेछ । 
नोट : आिेदनको ढाँचा य प्राविगधक सहामक ऩदको कामयविियर् रगामत अन्त्म जानकायी www.pmep.gov.np भा उऩरबध छ । 


