
 

 

 

 

 

 

सेवा करारमा जनशक्ति पदपरु्ति गने सम्वन्धी सूचना 
नेपाल सरकार फिनल्याण्ड सरकार तथा यस गाउँपार्लकाको सँयिु सहकायिमा यस गाउँपार्लकामा सँचालन हनु े
सवैका लार्ग ददगो खानेपानी ,सरसिाई तथा स्वच्छता (SUSWA) पररयोजनाका लार्ग तपक्तशल वमोक्तजमका पदमा 
सेवा करार पदपतुी गनिका लार्ग र्नम्न वमोक्तजम योग्यता पगेुका नेपाली नागरीकहरुका लार्ग आफ्नो काम गनि 
चाहेको पदमा  वैयिीक फववरण र र्नवेदन सफहत सचुना प्रकाशन भएको र्मर्तले १५ ददन र्भत्र यस कायािलयमा 
दरखास्त पेश गनि हनु यो सचुना प्रकाशन गररएको छ ।  

तपर्सलः 
क्र.स. र्िज्ञापन नं. पद आवश्यक संख्या 
१ SusWA- ०१/२०७९/८० खानपेानी सरसिाई तथा स्वच्छता संयोजक १ 

२ SusWA- ०२/२०७९/८० प्रार्िर्धक सहजकताि १ 

३ SusWA- ०३/२०७९/८० खानपेानी सरसिाई तथा स्वच्छता सहजकताि १ 

 

१. आवश्यक न्यूनतम योग्यता र अनभुव 

क) खानेपानी सरसिाई तथा स्वच्छता संयोजक 

- कम्तीमा स्नातक तह (ग्रार्मण फवकास, समाजसास्त्र, ब्यवस्थापन वा सो सरह)उर्तणि गरर कम्तीमा ५ िर्िको 
ग्रामीण फवकास, योजना तजुिमा र ब्यवस्थापनमा कायि गरेको अनभुव भएको हनु ु पने, कम्तीमा ३ िर्ि 
खानेपानी सरसिाई तथा स्वच्छताका क्षेत्रमा कायि गरेको हनु ुपने ।  

- सामाक्तजक पररचालन, तार्लम सहक्तजकरणमा राम्रो अनभुव भएको 
- आधारभतु कम्पटुर (MS word, Excel, power point) को ज्ञान र प्रर्तवेदन क्षमता भएको 
- दात ृर्नकायका कायिक्रम र स्थानीय र्नकायहरु अन्तरगत कायि गरेकोलाई र्िशेर् ग्राह्यता ददईने। 

- सम्वक्तन्धत स्थार्नय नागररकलाई र्िशेर् प्राथर्मकता ददईने छ। 

ख) प्रार्िर्धक सहजकताि 
- कम्तीमा र्सर्भल ईक्तन्जर्नयररङ र्िर्यमा प्रर्िणता तह वा र्डप्लोमा उर्तणि गरर ३ िर्ि खानेपानी सरसिाई 

तथा स्वच्छताका क्षेत्रमा सिे र्डजाईन ईफिमेट, अनगुमन मलु्याङ्कन सम्वक्तन्धत कायि गरेको हनु ुपने ।  

- आधारभतु कम्पटुर (MS word, Excel, power point) को राम्रो ज्ञान र प्रर्तवेदन क्षमता भएको 
- AutoCAD लगायतका सफ्टवेयरको ज्ञान भएको 
- सामाक्तजक पररचालन र तार्लम सहक्तजकरणको राम्रो र्सप भएको हनु ुपने। 

- दात ृर्नकायका कायिक्रम र स्थानीय र्नकायहरु अन्तरगत कायि गरेकोलाई र्िशेर् ग्राह्यता ददईने। 

- सम्वक्तन्धत स्थार्नय नागररकलाई र्िशेर् प्राथर्मकता ददईने छ। 

 
      

              र्तथिराज महतारा 
       र्न.प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृत 

प्रथम पटक प्रकाशित शमशत:२०७९।०५।१३ 



 

 

 
 
 
 

ग) खानेपानी सरसिाई तथा स्वच्छता सहजकताि 
- कम्तीमा स्वास््य वा सो सरहका र्िर्यमा प्रर्िणता तह उर्तणि गरर ५ िर्ि खानेपानी सरसिाई तथा स्वच्छता, 

मयािददत मफहनावाररका क्षेत्रमा कायि गरेको हनु ुपने ।  

- सामाक्तजक पररचालन र तार्लम सहक्तजकरणको राम्रो र्सप भएको हनु ुपने। 

- दात ृर्नकायका कायिक्रम र स्थानीय र्नकायहरु अन्तरगत कायि गरेकोलाई र्िशेर् ग्राह्यता ददईने। 

- सम्वक्तन्धत स्थार्नय नागररकलाई र्िशेर् प्राथर्मकता ददईने छ। 

 

२. दरखास्त दस्तरु र जम्मा गनुि पने खाताको फववरणः र्िज्ञापन नं. १ का हकमा रु १००० ( एक हजार मात्र) 
तथा र्िज्ञापन नं. २ र ३ का हकमा रु ५०० ( पाँच सय मात्र), दस्तरु मडु्केचलुा गाउँपार्लकाको राफिय 
िाक्तणज्य िैंकमा अवक्तस्थत आन्तररक राजस्व खाता नं. ४५२०१००३०१०१०००२ मा जम्मा गरेको सक्कल िैंक 
भौचर आवेदन साथ पेश गनुि पने छ । 

३. ब्यक्तिगत फववरण ढाँचा पेश गनुि पनेः आवेदकले ब्यक्तिगत फववरण, नागररकता नं., ठेगाना, शैक्तक्षक योग्यता, 
अनभुवको फववरण सफहतको ब्यक्तिगत फववरण ढाँचा तयार पारर आवेदन साथ पेश गनुि पने। 

४. आवेदन साथ पेश गनुि पने कागजातहरुः नागररकताको प्रमाण पत्र, शैक्षीक योग्यताको प्रमाण पत्र, अनभुवका 
प्रमाण पत्र, तार्लम प्राप्त गरेका प्रमाण पत्र 

५. छनौटको फकर्समः योग्यता क्रमको प्रारम्भीक सचुी, र्लक्तखत पररक्षा, कम्प्यटुर पररक्षण र अन्तरवाताि हनुछे । 

६. गाउँपार्लकाको ईमेल ठेगानाः ito.mudkechulamun@gmail.com मा पर्न दरखास्त पेश गनि सफकनेछ।  

७. काम सँग सँम्वक्तन्धत कायि फववरण  गाउँपार्लका Website: www.mudkechulamun.gov.np मा हेनि 
सफकनेछ ।  

८. सम्पकि  व्यक्ति :संजय कुमार साह(सूचना प्रफवर्ध अर्धकृत)-९८५४०४४३१० 

      -९८५८०२७९१३ 

 
 

         

              र्तथिराज महतारा 
       र्न.प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृत 
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