खल
ु ा विज्ञापन

(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित शमतत: २०७८/०८/१४ गते)
सामाजिक सेिा केन्द्र (सोसेक) नेपाल महिला र बाल अधिकारका सिालिरुलाई उच्च प्राथशमकताका र
संिेदनशिल भै बबशभन्द्न विकास साझेदार संस्थािरुको सिकार्यमा कर्ायली प्रदे िको दै लेख , काशलकोट, सख
ु ेत
तथा सद
ु रु पजचचम प्रदे िको अछाम जिल्लामा महिला, बालबाशलका, लोपोन्द्मख
ू राउटे तथा पछाडी पाररएका
समद
ु ार्का अधिकारका लाधग एकककृत विकािको अििारर्मा काम गदै आएको संस्था िो । साथै संस्थाले

महिला तथा बालबाशलकाको संरक्षर्/सरु क्षा र भ्रष्टाचार बबरुद्ि िन्द्
ु र् सिनशिलताको नीततलाई अबलम्बन
गदै आइरिे को छ ।

िे ल्भेटास नेपालको आधथयक तथा प्राविधिक सिर्ोग र र्स संस्थाको सिजिकरर्मा सञ्चाशलत एकीकृत
िलश्रोत व्र्िस्थापन पररर्ोिनाको लाधग तपशिल बमोजिमको कमयचारी आिचर्क भएकोले र्ोग्र्ता पुगेका

ईच्छुक नेपाली नागररकिरुबाट सूचना प्रकाशित शमततले ७ हदन शभत्र दरखास्त हदन
ु ुिुन र्ो सूचना प्रकािन
गररएको

छ ।

पदः प्राविधिक निरीक्षक
माग संखर्ााः १ (एक)

मख्
ु य काययहरु र जिम्मेिारीः


नगर तथा गांउपाशलकामा िावषयक कार्यक्रम अनस
ु ार पहिचान भएका र्ोिनािरुको एकीकृत िलश्रोत
व्र्िस्थापन कार्यक्रम मापदण्ड अनुसार सिेक्षर् गने र सोको लागत इजस्टमेट तर्ार गरी
जस्िकृततका एकीकृत िलश्रोत व्र्िस्थापन कार्यक्रममा पेि गने,



सम्पन्द्न भएका खानेपानी तथा सरसफाइ र्ोिनािरुको तनमायर् पचचातका कक्रर्ाकलापिरु िस्तै

प्रथम तथा दोस्रो अनग
ु मन गने, खानेपानी र्ोिनामा तनदे शिका अनस
ु ारको ममयत सम्भार संर्न्द्त्र

तनमायर् गने र खानेपानी सरु क्षा र्ोिना तर्ार गरी कार्ायन्द्िर्नमा उपभोक्ता सशमततिरुलाइ
सिजिकरर् गने ।


िावषयक कार्यर्ोिना अनस
ु ारका खानेपानी, सरसफाइ तथा अन्द्र् र्ोिनािरुको तनमायर् सप
ु ररिेक्षर्
गने,



र्ोिना कार्ायन्द्िर्नको क्रममा उपभोक्ता सशमततले गरे को तनमायर् कार्यको मूल्र्ाकन गरी उपभोक्ता

सशमततलाइ विल भपायइ तर्ार गनय सिजिकरर् गने , र्ोिनाको तनमायर् सककएपतछ अजन्द्तम
अनुगमन एिं कशमसतनङ गने,



सम्पूर्य प्राविधिक ताशलम तथा अन्द्र् कार्यका लाधग प्राविधिक सििकतायलाइ सिजिकरर् तथा
सिर्ोग गने,



एकीकृत िलश्रोत व्र्िस्थापन कार्यक्रमको प्राविधिक हटमसँग तनर्शमत सम्पकय समन्द्िर् गदै
तनमायर् कक्रर्ाकलापिरु संचालन गने ,



तनमायर् पचचात चरर्मा नगर तथा गाउँ पाशलकामा गहित संिद्ि सशमतत तथा उपभोक्ता
सशमततिरुलाइ आचर्कता अनुसार सिर्ोग गने ।



र्ोिना पारदशसय र सि
ु ासन कार्म गदै सम्पन्द्न गनयका लाधग उपभोक्ताले आर्ोिना गने

साियितनक सन
ु ि
ु ाइ,सशमक्षा तथा लेखा पररक्षर्मा सकक्रर् सिभागी भई आिचर्क सझ
ु ाि र सल्लाि
हदने ।

आिश्यक शैक्षक्षक योग्यता, अिुभि तथा सम्िजधित काययमा दक्षता


प्राविधिक तनरीक्षकका लाधग कुनै पतन प्राविधिक शिक्षालर्िाट शसशभल ईजञ्ितनर्ररङ विषर्मा
डडप्लोमा पास गरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा कजम्तमा ३ िषयको कार्य अनुभि भएको ।



खानेपानी तथा सरसफाइ र्ोिनािरुको सभेक्षर्,डडिाइन तथा लागत इजष्टमेट तर्ार गनय सक्ने ।



Computer र IT संिन्द्िी ज्ञान भएको र खास गरी excel, word र खानेपानी र्ोिना सम्िन्द्िी



डडिाइन तथा लागत इजस्टमेट सप्टिर्र मा दखल भएको िुनुपने ।
सभे उपकरर्िरु (GPS, Abney level, Auto level, Smart phone) प्रर्ोग गनय सक्ने ।



समुदार्, उपभोक्ता सशमतत र संस्थासंग इमान्द्दाररता र पारदशियता प्रदियन गनय सक्षम र लैङ्धगग
तथा समािेिीका सिालमा सचेत भएको ।



तोककएको कार्यवििरर् अनुसार सम्बजन्द्ित कार्यक्षेत्रमा नै रिी कार्य गनय इच्छुक ।

पररक्षा सम्बधिी िािकारीः

पररक्षाको ककशसमाः शलखखत तथा अन्द्तरिाताय
छोटो सूधच प्रकािन शमतताः ७ डडसेम्बर, २०२१

शलखखत तथा अन्द्तिायताय शमतताः छोटो सूधच प्रकािन गरे पतछ िानकारी गराईने ।
सेिा तथा सुवििााः संस्थाको नीतत तनर्म अनुसार

दरखास्त पेि गने अजन्द्तम शमतताः ६ डडसेम्बर, २०२१ (हदउसो ५:०० बिेसम्म) । र्हद उक्त हदन विदा
परे मा त्र्सको भोशलपल्ट कार्ायलर् समर् शभत्र इमेल hrc@sosec.org.np िा संस्थाको केन्द्रीर् कार्ायलर्,
दै लेख बिारमा पेि गनय सककने छ ।

आिेदनका साथ पेि गनप
ुय ने कागिातिरु : सम्बजन्द्ित तनिेदकको िैर्जक्तक वििरर्, नागररकताको
प्रततशलपी, िैक्षक्षक र्ोग्र्ताका प्रमार्पत्रिरुको प्रततशलपी र अनुभिका प्रमार्पत्रको प्रततशलपीिरु ।

नोटाः उपरोक्त पदमा स्थानीर् तथा महिला, दशलत, िनिातत, अपांगता भएका व्र्क्तीिरुलाई बबिेष
ग्रािर्ता हदइनेछ ।
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