
     

पदपूर्ती गरे्न सम्बन्धी सूचर्ना 

(प्रथम पटक प्रकाशिर्त शमशर्त: २०७९/०३/३१) 
 

श्रम, रोजगार र्तथा सामाशजक मन्रालय, प्रधार्नमन्री रोजगार काययक्रम अन्र्तगयर्त यस माई र्नगरपाशलकामा सञ्चाशलर्त रोजगार सेवा 

केन्रको लाशग रोजगार सहायक पदपूर्ती गर्नय शर्नम्र्न योग्यर्ता पुगेका इच्छुक रे्नपाली र्नागररकले १५ (पन्र) शदर्नशिर कायायलयमा राजस्व शर्तरेको बैंक 

िौचर सशहर्त दरखास्र्त शदर्न हुर्न सम्बशन्धर्त सबैको लाशग यो सूचर्ना प्रकाशिर्त गररएको छ । 
 

रोजगार सहायक पद  

बिज्ञापन नं.   पद नाम तह माग संख्या   समावेशी समुह 

०१४/०७८/७९ रोजगार सहायक पााँचौ र्तह १ (एक)  खुल्ला-१ 
 

शैबिक योग्यता र अनुभव 

१. रे्नपाली र्नागररक 

२. न्यूर्नर्तम योग्यर्ता र अरु्निव 

क) रे्नपाल सरकारबाट मान्यर्ता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कशम्र्तमा प्रवीणर्ता प्रमाणपर र्तह वा सो सरह उत्तीणय गरेको,  

ख) आधारिूर्त कम््युटर सीप सम्बन्धी कशम्र्तमा ३ मशहर्नाको र्ताशलम हाशसल गरेको ।  

ग) उमेरको हद: दरखास्र्त शदरे्न अशन्र्तम शमशर्तसम्ममा १८ बर्य पुरा िई ४५ बर्य र्नर्नाघेको ।  

घ) अन्य प्रचशलर्त कारू्नर्नले अयोग्य र्निएको ।  

३. दरखास्र्त शदरे्न स्थार्न: माई र्नगरपाशलका, र्नगर काययपाशलकाको कायायलय, शसर्तली, इलाम ।  

४. दरखास्र्त शदरे्न अशन्र्तम शमशर्त: २०७९/०४/१३ गर्ते कायायलय समयशिर ।  

५. छर्नौटको शकशसम: प्रारशम्िक योग्यर्ताक्रमको सूची प्रकािर्न, शलशखर्त र प्रयोगात्मक परीक्षा  

६. संलग्र्न राख्रु्नपरे्न कागजार्तहरु: 

आवेदक स्वयमले प्रमाशणर्त गरेको देहाय बमोशजम कागजार्तको प्रशर्तशलशपहरु 

क) रे्नपाली र्नागररकर्ता, 

ख) न्यूर्नर्तम् िैशक्षक योग्यर्ताको प्रमाणपरहरु,  

ग) चाररशरक प्रमाणपर,  

घ) र्ताशलमको प्रमाणपर, 

ङ) अरु्निव िए सोको कागजार्त,  

च) २ प्रशर्त पासपोटय साइजको फोटो ।  

७. काययशववरण, सेवा सुशवधा र्तथा अन्य: “स्थार्नीय र्तहमा प्राशवशधक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ती सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८” 

बमोशजम हुरे्नछ ।  

८. दरखास्र्त दस्र्तुर: प्रशर्त फारम रु ५००/ (पााँच सय मार) । (साशर्नमा बैंक माई र्नगरपाशलकाको आन्र्तररक राजस्व खार्ता रं्न. 

०५२०१००४०००००१३ मा जम्मा गरी सक्कलै िौचर पेि गरु्नय परे्नछ ।) 

९. दरखास्र्त पेि गरे्न स्थार्न: माई र्नगरपाशलकाको कायायलय, इलाम ।   

अन्य जार्नकारीको लाशग : शदवि आचायय (रोजगार संयोजक) ९८४४६४१०४८ मा सम्पकय  गरु्नयहोला वा र्नगरपाशलकाको वेवसाइट 

www.maimun.gov.np मा र प्रधार्नमन्री रोजगार काययक्रमको वेबसाइट www.pmep.gov.np मा हेरु्नयहोला ।  

१०. परीक्षा शमशर्त: पशछ प्रकाशिर्त गरररे्नछ ।  

स्थार्न : माई र्नगरपाशलकाको कायायलय 

समय: शबहार्नको ११:०० बजे 

(र्नोट: प्रवेिपर परीक्षाको शदर्न रै्न शवर्तरण गरररे्नछ ।) 

संयोजक 

पदपूती सबमबत,  

माई नगरपाबिका  इिाम । 

  

माई नगरपाबिका  

नगर काययपाबिकाको कायायिय  

बशतिी , इिाम  

 

Phone: ०२७-४१२२२२ 

Website: maimun.gov.np 

Email: mainagarpalika@gmail.com 

Facebook Page: माई नगरपाबिका इिाम 

प.स. २०७८/०७९          प्रदेश नं. १, नेपाि 

http://www.maimun.gov.np/
http://www.pmep.gov.np/

