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सुपर वे क, गणक पदपू त स बि ध सूचना।
सूचना

कािशत म त: 2077/09/05

तुत वषयमा चालु आ.व. 2077/078
078 मा नेपाल सरकार भू म यव था, सहकार तथा ग रबी नवारण म
ग रब प रवार प हचान तथा प रचयप

वतरण को ला ग वीकृत "ग
ग रब प रवार प हचान तथा प रचयप

ालय बाट सं चा लत

वतरण नदिशका,
नदिशका 2075"

बमोिजम तपिशलको पदमा करार सेवामा पदपू त गनु पन भएकोले ई छु क यो य उ मे ारह लाई दरखा त दन यो सूचना

कािशत

ग रएको छ।
तपिशल:
.सं .

व ापन नं .

पद

तह

माग सं या

1.

13
13/077/78

सुपर वे क

पाँचौ

1

2.

14
14/077/78

गणक

चौथो

3

1. आव यक यनतम यो यता:
सुपर वे कको ला ग:- मा यता

ा

िश ण सं थाबाट त यां शा

वा जनसं या वा अथशा

नातक वा सो सरह उ ीण गरे को र क पुटर स ब धी आधारभूत
गणकको ला ग:- मा यता
माणप

ा

िश ण सं थाबाट त यां शा

ान भएको।
वा गिणत स हत कुनै वषयमा कि तमा

वा जनसं या वा अथशा

वा सो सरह उ ीण गरे को र क पुटर स ब धी आधारभूत

ान भएको।

2. आवेदन फारम:- यागङ गाउँ पा लकाको वेभसाईट www.myagangmun.gov.np बाट
3. आवेदन बुझाउने थान:- यागङ गाउँ पा लका
लका,

वा गिणत स हत कु नै वषयमा कि तमा

ा

गन स कनेछ।

शासन शाखा।

4. आवेदन बुझाउने अि तम म त: 2077/09
09/20
5. करार अव ध: नयुि
6. पर

ाको क सम:-

भएको म तले बढ मा ५ (पाँच) म हनास म
ारि भक यो यता मको सूची

काशन गर अ तवाता लईनेछ।

7. पा र मक तथा सेवा सु वधा:- ग रब प रवार प हचान तथा प रचयप

वतरण नदिशका
नदिशका, 2075 को दफा (23) को उपदफा

(5) बमोिजम हुनेछ।
8. आव यक कागजात:- आवेदन फाराम, नागा रकता
रकता, शैि क यो यताको
साईज

फोटो २

माणप , ता लम तथा अनुभवका

माण प , पासपोट

त।

9. उमेर:- 18 बष पुरा भई 40 बष ननाघेको हुनपु नछ।
10.

थप

जानकार को

ला ग:

स पक

नं .

9851254032,

myagangrm@gmail.com
नोट: यस गाउँपा लकाको थानीय
य ब स दालाई ाथ मकता दइनेछ।

9841622797

र

9851255267

वा

