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सेवा करारमा पदपूर्ति गने सम्बन्धी सूचना !! 
(प्रथम पटक प्रकालित तमतत :- २०७९/०२/२० ) 

यस कायालयमा ररक्त रहेका सहायक कम्प्युटर अपरेटर करारमा पदपूर्ति गनुु पने भई तमतत २०७८/०८/२३ मा ववज्ञापन भएको सो को ललखखत परीक्षा 
कोतभड-१९ को जोखखम तथा स्थानीय तह वनवाचन को कारण हुन  नसकेकोमा हाल थप पद ररक्त भएकाले सो ववज्ञापन मा आवेदन ददने आवेदकको 
वनवेदन यथावत राखी पुन देहाय बमोजजमको योग्यता पुगेका इचु्छक नेपाली नागररकले १५ ददन तभत्र देहाय वववरण सदहत यस कायालयमा वनवेदन 
ददनुहुन अनुरोध छ । 

क्र.स ववज्ञापन नं. पद तह संख्या  
१  ३/०७९/८०  सहायक कम्प्युटर अपरेटर  सहायक स्तर चौथो  ७  
२ ३/०७९/८० सहायक कम्प्युटर अपरेटर सहायक स्तर चौथो १ थप पद संख्या  
जम्मा पद संख्या सहार्क कम्प्युटर अपरेटर सहार्क स्तर चौथो ८  

 
१. आवश्य नुन्युनतम र्ोग्यता र अनुभव : 

➢ एस एल सी / एस ई ई वा सो सरह उत्तीणु गरी कम्प्यटुर सम्बन्धी इजाजतप्राप्त संस्थाबाट कम्तिमा ३ मदहना आधारभूत 
ताललम ललएको । 

➢ उमेर कम्तिमा १८ वर्ु पुरा भई ३५ वर्ु ननाघेको र मदहलाको हकमा ४० वर्ु ननाघेको । 
 

२. दरखास्त ददनुपने स्थान : पुतलीबजार नगरपाललका, नगर कायुपाललकाको कायालय  

३. दरखास्त ददने अन्तिम तमतत : २०७९/०३/०५ (कायालय समय तभत्र , सो ददन वबदा परे कायालय खुलेको ददनतभत्र ) 

४. आवेदन दसु्तर : रु ४०० /-  

५. छनौट वकससम : सवम्प्क्षप्त सूचीकरण प्रकाशन, ललखखत पररक्षा र अन्तवाता ( कायुववधध बमोजजम ) 

६. आवेदन साथ संलग्न कागजात : आवेदन स्वयंले प्रमालणत गरेको देहाय बमोजजमको कागजातका प्रततललपीहरु  : 

 
• नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र  
• चाररवत्रक प्रमाणपत्र  
• पासपोट ुआकारको फोटो , २ प्रतत  

• नु्यनतम शैलक्षक योग्यताको लब्धांक प्रमाणपत्र  
• अनुभव खुल्ने कागजात  
• कम्प्युटर ताललम सम्बन्धी प्रमाणपत्र 

 
७. पाठ्यक्रम :- ललखखत परीक्षाको लावग लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तह प्राववधधक तफु ववववध सेवा सहायक कम्प्युटर अपरेटर 

चौथो तहलाई वनधारण गररएको पाठयक्रम बमोजजम  
 
पुनश्च :- यस कायालयबाट प्रकालशत तमतत २०७८/०८/२३ को सूचना बमोजजम दरखास्त ददईसक्नुभएका उमेद्वारहरुले पुन ! आवेदन 
ददनुपने छैन । 

 


