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कभमचायी आवश्मकता सम्फन्धध सुचना । 

प्रथभ ऩटक प्रकान्ित मभमत :२०७९।०४।११ 

मस चॊखेरी गाउॉऩामरकाभा देहाम फभोन्जभका ऩदहरुभा खरुा प्रमतस्ऩधामको भाध्मभफाट सेवा कयायभा 
मरइ काभकाज गयाउन आवश्मक बएकोरे मो सचुना प्रकामसत बएको मभमतरे १५ ददन मबत्र मस 
कामामरमभा कामामरम सभम मबत्र तऩन्िरका कागजऩत्र य तोकेको याजश्व फझुाएको यमसद सहहत सॊरग्न 
याखी मोग्मता ऩगुेका नेऩारी नागरयकहरु फाट दयखास्त आह्वानका रामग मो सचुना प्रकामसत गरयएको 
छ । 

तऩन्िर  : 
क्र 
स 

हवऻाऩन नॊ ऩद तह भाग 
सॊख्मा 

  आवश्मक धमनुतभ िैन्ऺक मोग्मता 

१ ०१।०७९।०८० कृहषम अमधकृत 

 ( BSC.Ag ) 
छैटौँ १ (एक) 

जना 
भाधमता प्राप्त न्िऺण सॊस्थाफाट कृहषम हवषमभा 
स्नातक तह उमतणम गयेको । 

२ ०२।०७९।०८० योजगाय सहामक सहामक 
ऩाॉचौँ 

१ (एक) 
जना 

भाधमता प्राप्त न्िऺण सॊस्थाफाट प्रहवणता 
प्रभाणऩत्र तह,+2 वा सो सयह , यन्जष्टर्म 
सॊस्थाफाट ३ भहहनाको कम््मटुय तामरभ प्राप्त 
प्रभाणऩत्र 

३ ०३।०७९।०८० अ.हे.व सहामक 
चौथो 

९ (नौ) 
जना 

भाधमता प्राप्त न्िऺण सॊस्थाफाट अ.हे.व  ऩास 
गयेको, काउन्धसर दताम अमनवामम 

४ ०४।०७९।०८० अ.न.मभ सहामक 
चौथो 

११ 
(एघाय) 
जना 

भाधमता प्राप्त न्िऺण सॊस्थाफाट अ.न.मभ ऩास 
गयेको, काउन्धसर दताम अमनवामम 

१. ऩदऩमुतम सम्फन्धध अधम ितमहरु : 
 उभेदवायको उभेय हद : कृहषम अमधकृत ( BSC.Ag ) को हकभा दयखास्त ददने अन्धतभ मभमत 

सम्भ २१ फषम ऩयुा बई ३५ फषम ननाघेको,योजगाय सहामकको हकभा दयखास्त ददने अन्धतभ 
मभमत सम्भ १८ फषम ऩयुा बई ३५ फषम ननाघेको, स्वास््म सेवा तपम  को हकभा दयखास्त 
ददने अन्धतभ मभमत सम्भ १८ फषम ऩयुा बई ४० फषम ननाघेको । 

 दयखास्त ददने अन्धतभ मभमत : सचुना प्रकामसत बएको मभमतरे  १५ ददन मबत्र । 

 आवेदन दस्तयु : छैटौँ तहको रामग रु१०००।(एक हजाय) ऩाॉचौँ तहको रामग रु 
७००(सात सम) य चौथो तहको रामग रु ५००। (ऩाॉच सम ) । 
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 दयखास्त ददने स्थान : चॊखेरी गाउॉऩामरकाको कामामरम हऩ्राङ्ग,हमु्रा । 

 सेवा सहुवधा : योजगाय सहामक ऩदऩमुतम सम्फन्धध भाऩदण्र् २०७८ को दपा १३ य १४ 
फभोन्जभ हनेुछ  य अधमको हकभा गाउॉऩामरकारे तोके फभोन्जभ हनेुछ । 

 छनौटको हकमसभ : प्रायन्म्बक मोग्मता क्रभको सचुी प्रकािन य मरन्खत तथा प्रमोगात्भक 
ऩरयऺा । 

२.आवेदन साथ सॊरग्न गनुमऩने कागजातहरु : 
 नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरहऩ । 

 धमनुतभ िैन्ऺक मोग्मता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरहऩ । 

  योजगाय सहामकको हकभा ३ भहहनाको कम््मटुय तामरभको प्रभाणऩत्र अमनवामम । 

 अनबुव बए सोको कागजात । 

  २ प्रमत ऩासऩोटम साइजको पोटो । 

३.अधम : आवेदनको ढाॉचा य योजगाय सहामक ऩदको ऩाठ्क्क्रभ रगामत ऩदऩमुतम सम्फन्धध अधम 
जानकायीको रामग प्रधानभधत्री योजगाय काममक्रभको www.pmep.gov.np  तथा 
www.chankhelimun.gov.np  फाट प्राप्त गनम सहकनेछ ।  

थऩ जानकायीको रामग सम्ऩकम  नम्फय : ९८४७२९७२९७ , ९८६९८६३१८४  

 

 नोट : ऩरयऺाको मभमत ऩमछ प्रकािन गरयनेछ । 

                                                                                                        

                                                            हवष्ण ुफहादयु िाही 
                                                           प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत  
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