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गनुासो सनुवुाई अधिकारी सेवा करारामा धलन ेसम्बन्िी सूचना 
(प्रथम पटक प्रकाशित सूचना धमधत २०७९।११।१४) 

 

नेपाल सरकार भधूम व्र्वस्था, सहकारी तथा गररवी धनवारण मन्रालर्बाट संचाधलत गररब पररवार पहहचान तथा पररचर्पर हवतरण 
कार्ाक्रम अन्तगात र्स गाउँपाधलकामा संकधलत तथ्र्ाङ्कको हवश्लिेण गरी प्रारशम्भक रुपमा पहहचान भएका गररब पररवारहरुको सूची 
स्थानीर् तहमा प्रकािन गने र उक्त सूची उपर सम्बशन्ित पररवार वा अन्र् कसकको गनुासो भएमा सो गनुासोलाई समेत सम्बोिन गरी 
गररब पररवारको सूची स्वीकृत गने प्रर्ोजनका लाधग गनुासो सनुवुाई अधिकारी सेवा करारमा पदपतुी गनुापने भएकाले र्ोग्र्ता पगुकेा 
इच्छुक नेपाली नागररकहरुले र्ो सूचना प्रकाशित भएको धमधतले १५ (पन्र) ददन धभर कार्ाालर् समर्धभर दरखास्त ददन ुहनु सम्बशन्ित 
सबकका लाधग र्ो सूचना प्रकाशित गररएको छ। 

१. सेवा करारमा धलन ुपने हववरण 

क्र.स. पद शे्रणी / तह माग संख्र्ा परीक्षा दस्तरु 

१ गनुासो सनुवुाई अधिकारी स्थानीर् सेवाको पाँचौ तह सरह २ ५०० 

 

२. आवश्र्क न्रू्नतम र्ोग्र्ता, अनभुव, कागजातहरु 

क) मान्र्ता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा प्रवीणता प्रमाण पर तह वा सो सरह उतीणा गरेको,  

ख) १८ वर्ा उमेर परुा भई ३५ वर्ा ननाघकेो, महहलाको हकमा ४० वर्ा ननाघेको, 
ग) कम््र्टुर सम्बन्िी आिारभतू ताधलम प्राप्त गरेको, 
घ) र्स अशघ गररब पररवार पहहचान तथा पररचर्पर हवतरण कार्ाक्रम अन्तगात स्थलगत तथ्र्ाङ्क संकलन कार्ाका लाधग धनर्कु्त भई 
कार्ा अनभुव प्राप्त सपुररवेक्षक तथा गणकलाई प्राथधमकता ददईने, 
ङ) नेपाली नागररकताको प्रमाण परको छाँर्ाप्रधत 

 

३. दरखास्त ददन ेस्थानः लोमन्थाङ गाउँपाधलका, गाउँकार्ापाधलकाको कार्ाालर्, लोमन्थाङ वा उम्मेदवारले र्स कार्ाालर्को ई-मेल ठेगाना 
lomanthanggaupalika@gmail.com माफा त PDF बनाई दरखास्त ददन सहकनेछ। 

४. दरखास्त ददन ेअशन्तम धमधतः २०७९।११।28  

५. छनोटको हकधसमः प्रारशम्भक र्ोग्र्ताक्रमको सूची प्रकािन तथा अन्तरवाताा। 

६. दरखास्तसाथ संलग्न गनुापने कागजातहरुः  

 नागररकता  
 न्रू्नतम र्ोग्र्ताको लब्िाङक प्रमाणपर 

 चाररधरक प्रमाणपर 

 अनभुव खलु्ने प्रमाणपर 

 २ प्रधत पासपोटा साइजको फोटो 

७. सेवा सहुविा तथा अवधिः कार्ाक्रममा धनिााररत भए बमोशजमको, २ महहना 

८. अन्र्ः सो पदको कार्ाहववरण गररब पररवार पहहचान तथा पररचर् पर हवतरण धनदेशिका, २०७५ तथा गनुासो सनुवुाई मागादिान, 
२०७८ बमोशजम हनुेछ। 

 

  हवकाि के.सी 
  प्रिासकीर् अधिकृत 

थप जानकारीका लाधग 9857630330, 9857636842 मा सम्पका  गना सहकनेछ। 
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