
 
 
 
आवश्यकता ।            आवश्यकता ।।     आवश्यकता ।।। 
 

(प्रथम पटक सचूना प्रकाशित शमशत : २०७९÷०५÷०७) 
 
सामाशिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल मशिला र बाल अशिकारका सवालिरुलाई उच्च प्राथशमकताका र संवदेनशिल भै 

शबशभन्द्न शवकास साझदेार संस्थािरुको सिकाययमा दैलेख, काशलकोट, अछाम र सखुेत शिल्लामा मशिला, बालबाशलका, 
लोपोन्द्मखू राउटे तथा पछाडी पाररएका समदुायका अशिकारका लाशि एशककृत शवकािको अविारणमा काम िद ैआएको 

संस्था िो । साथै संस्थाले मशिला तथा बालबाशलकाको संरक्षण÷सरुक्षा र भ्रष्टाचार शबरुद्ध िनु्द्य सिनशिलताको नीशतलाई 

अबलम्बन िद ैआइरिकेो छ । 
िले्भटेास नेपालको आशथयक सियोिमा सोसेक नेपालले दैलेख शिल्लाका दलु्ल ु निरपाशलका, मिाबु, डंुिशे्वर र िरुांस 

िाउंपाशलकािरुमा एशककृत िलश्रोत व्यवस्थापन काययक्रम कायायन्द्वयनमा आवश्यक सामाशिक तथा प्राशवशिक सियोि 

िरररिकेो छ । यस काययक्रमले आफ्नो काययके्षत्र भएका पाशलकािरुमा िलश्रोतको पशिचान िरी शतनको समशुचत उपयोिका 

लाशि िलउपयोि िरुुयोिना तथा खानेपानी सरसफाइ स्वच्छता योिना तिुयमा िनय स्थानीय तिलाइ सिशिकरण िने, 
प्राथशमकतामा परेका केशि खानेपानी सरसफाइ तथा बिुउपयोि योिनािरुको शनमाणयमा सियोि िने, सरसफाइ र स्वच्छता 

प्रवयदनमा समदुाय पररचालन िने  तथा स्थानीय समदुाय एव ं संघ संस्थािरुको क्षमता शवकासमा सिशिकरण िने कायय 

िरररिकेो छ । िाल सो काययक्रम कायायन्द्वयनका लाशि सामाशिक सेवा केन्द्र (सोसेक)नेपाल संस्थालाई तपशसल बमोशिमका 

कमयचारीिरुको आवश्यकता भएकोले तपशिलमा योग्यता पिुेका नेपाली नािररकिरुबाट दरखास्त आव्िान िररएको छ । 
१. शवज्ञापन नं. ०२–००१–०७९।८० 
पद : प्राविविक सहजकर्ाा      जम्मा माग पद सखं्या : ३ (वर्न) 
कायास्थलः दैलेख वजल्लाको परियोजना लागु भएको के्षत्र 
कायाअिविः सेप्टेम्बर, २०२२ दशेख ३१ िलुाई, २०२३ सम्म (आवश्यकता तथा स्रोतको आिारमा कायय अवशि थप िुन 

सक्ने)  
मूख्य वजम्मेिािी : 
 पाशलकामा सन्द्चालन िुने शवशभन्द्न प्रकारका खानेपानी तथा सरसफाइ योिना, विुउपयोि, लघ ु शसंचाइ योिना, 

स्वच्छता तथा पणूय सरसफाइ संि सम्वशन्द्ित योिनािरुका शडिाइन शस्टमटे अनुसार योिना कायायन्द्वयन िराइ सोको 

शनयशमत सपुररवेक्षण िने र शनमायणकाययको िणुस्तर कायम िने ।  
 काययक्रमको माियदियन अनसुार समदुाय स्तरमा संचालन िररने उपभोक्ता सशमशतका ताशलमिरुमा सििीकरण िने र 

आवश्यकता अनुसार समदुाय पररचालन िने ।  
 कायय प्रिती अनसुारको नााँप िााँच (MB) तयार िरी आवश्यक शवल तयार िनय उपभोक्ता सशमशतलाइ सिशिकरण   िने 

।  
 स्थानीय ति, उपभोक्ता सशमशत, उपभोक्ता तथा दात ृसंस्था साँि समन्द्वय िरर काययक्रम संचालनमा सििीकरण      िने 

।  



 शनमायण चरणमा निर तथा िाउाँ पाशलकामा िशित संवद्ध सशमशत तथा उपभोक्ता सशमशतिरुलाइ आवश्यकता अनसुार 

सियोि िने ।  
 पाशलकावाट शवनीयोशित समपरूक कोष शनकासाका लाशि आवश्यक सिशिकरण िने ।  
 काययक्रमको शनशत अनसुार खानेपानी तथा सरसफाई योिनािरुको सावयिशनक सनुवुाइ, सशमक्षा तथा लेखापररक्षण र 

शवशभन्द्न चरणका अनिुमनमा सियोि िने ।  
 परुाना योिनािरुको सचुारुपनका लाशि शनयशमत अनिुमन िने ।  
 काययक्रम संयोिक वा शफल्ड शनररक्षकले आवश्यक िानेका काययक्रमसंि सम्वशन्द्ित अन्द्य काययिरु िने ।  
 वाह्य शनमायण सामाग्री खररदमा सामाग्रीिरुको िणुस्तर कायम िनय उपभोक्ता सशमशतिरुलाई सियोि तथा सििीकरण   

िने । 
योग्यर्ा र्था अनुभि : 
 मान्द्यता प्राप्त प्राशवशिक शिक्षालयवाट शसशभल ईशजिशनयररङ शवषयमा शडप्लोमा पास िरी कशम्तमा १ वषय खानेपानी 

तथा सरसफाइ क्षेत्रमा कायय अनभुव भएको वा सव—ओभरशसयर पास िरी कशम्तमा ३ वषय खानेपानी तथा सरसफाइ 

के्षत्रमा कायय अनभुव भएको वा खा.पा.स.टे.को ताशलम शलई कम्तीमा ७ वषय खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा कायय 

अनभुव भएको । 
 सभ ेउपकरणिरु (GPS, Abney level, Auto level, Smart phone) प्रयोि िनय सक्ने ।  
अन्य : 

समदुाय, उपभोक्ता सशमशत र संस्थासंि इमान्द्दाररता र पारदशियता प्रदियन िनय सक्षम र लैंङ्शिि तथा समाविेीका सवालमा 

सचेत भएको । 
२. विज्ञापन नं. ०२–००२–०७९।८० 
पद : सामावजक सहजकर्ाा      जम्मा माग पद सखं्या : १ (एक) 
कायास्थलः दैलेख वजल्लाको परियोजना लागु भएको के्षत्र 
कायाअिविः सेप्टेम्बर, २०२२ दशेख ३१ िलुाई, २०२३ सम्म (आवश्यकता तथा स्रोतको आिारमा कायय अवशि थप िुन 

सक्ने)  
मूख्य वजम्मेिािी : 
 पाशलकामा सन्द्चालन िुने शवशभन्द्न प्रकारका खानेपानी तथा सरसफाइ योिना, विुउपयोि, लघशुसंचाइ योिना, 

स्वच्छता तथा पणूय सरसफाइसंि सम्वशन्द्ित योिनािरुका आिारभतु तथयांक संकलन, सामाशिक पररचालन   िने । 
 काययक्रमको शनशत अनसुार खानेपानी तथा सरसफाइ योिनाका लाशि उपभोक्ता सशमशत ििन िने र सशमशत को 

विैकका क्रममा लैङ्शिकता, सामाशिक समाविेीकरण तथा समदुायमा पशछ परेका समिुिरुको साथयक 

सिभाशिताको सशुनशस्चतता िरी शनणयय प्रशक्रयामा उनीिरुको प्रशतशनशित्व िनय सिशिकरण िने ।  
 योिना संचालनमा कुनै शकशसमको शववाद आएमा सामशुिकरुपमा शववाद सलु्झाउन पिलिने ।  
 सामाशिक पररचालनका शवशभन्द्न िशतशवशििरु सजचालन िदाय काययक्रम वाट खटीएका शफल्ड कमयचारी तथा 

सपुररवके्षक, काययक्रम संयोिक तथा संस्थाको कायायलय संि समन्द्वय िने ।  
 निर तथा िाउाँ पाशलका तथा योिनास्तरमा आयोिना िररने शवशभन्द्न ताशलमिरुको कायययोिना तयार िद ैताशलम 

सजचालन िने अथवा शफल्ड संयोिक वा प्राशवशिक शनररक्षकलाई सियोि िने र निर तथा िाउाँ पाशलका एव ं

योिनास्तरमा िुने विैकिरुमा समन्द्वय िद ैआवश्यकता अनुसार सशक्रय सिभाशिता िनाउने । 
 योिनािरुको कायायन्द्वयन चरणमा सावयिशनक सनुुवाइ, सशमक्षा तथा लेखा पररक्षण संचालनमा सििीकरण िने । 



 शफल्डमा काययरत प्राशवशिक एव ंअन्द्य कमयचारीिरु संि समन्द्वय िरर कायय िने ।  
 संझौतामा उल्लेख िररए अनुसार सजचाशलत योिनािरुको तै्रमाशसक, अियवाशषयक तथा वाशषयक प्रिशत प्रशतवदेन 

समयम ैपेििनय शफल्ड संयोिकलाइ आवश्यक तथयाङ्क तथा सचूनािरु उपलब्ि िराउने ।  
 काययक्रमको शनशत अनसुार खानेपानी तथा सरसफाई एव ंअन्द्य संपन्द्न योिनािरुको अनिुमनमा सियोि िने ।  
 शफल्ड संयोिक वा प्राशवशिक शनररक्षकले आवश्यक िानेका काययक्रमसंि सम्वशन्द्ित अन्द्य काययिरु िने ।  
 वाह्य शनमायण सामाग्री खररद प्रकृया, ढुवानी तथा भण्डारणका लाशि आवश्यकता अनसुार उपभोक्ता सशमशतिरुलाइ 

सियोि र सििीकरण िने ।  
आिश्यक शैवक्षक योग्यर्ा, अनुभि र्था सम्िवन्िर् कायामा दक्षर्ा  
 सामदुाशयक सििकतायका लाशि प्रमाण पत्र ति वा १२ कक्षा उशिणय िरर ३ वषयको सामदुाशयक शवकास काययमा 

अनभुव भएको िुन ुपने छ । सो मध्ये कम्तीमा १ वषय समदुाय स्तरमा खानेपानी तथा सरसफाइ के्षत्रमा अनुभव भएको 

िुन ुपने छ ।  
 आिारभतु कम्प्यटुर सम्वन्द्िी ज्ञान भएको । 
अन्य : 
समदुाय, उपभोक्ता सशमशत र संस्थासंि इमान्द्दाररता र पारदशियता प्रदियन िनय सक्षम र लैंङ्शिि तथा समाविेीका सवालमा 

सचेत भएको । 
पारिश्रवमकः दारृ्वनकायसंग सम्झौर्ा भए अनुसाि  
दिखास्र् वदने विविः  
 यो वलंकमा गइ https://bit.ly/3pJjZFj आवदेन फारम डाउनलोड िरर सो  ब्यशक्तित शबवरण र शनवदेन सशित 

hrc@sosec.org.np ईमले िेिानामा शमशत २०७९ भार १५ ितेसम्म दरखास्त शदन सशकनेछ । यसरी दरखास्त शददा 

बायोडाटामा सन्द्दभय व्यशक्तिरुको (reference) नाम, सम्पकय  नम्बर, आफ्नो इमले र सम्पकय  नं. समाविे िनुयपनेछ । म्याद 

नाघी आएका शनवदेनिरु थप छनौट प्रशक्रयामा समाविे िररनेछैनन ्र पदपशूतय सशमशतले पणूय वा आशिकं कुनै पशन आवदेन 

शवना ितय स्वीकृत िने वा निने अशिकार आफूमा शनशित िदयछ ।  
प्रारशम्भक छनौटमा परेका उम्मदेवारिरुलाई मात्र शलशखत तथा मौशखक छनौंट प्रशक्रयामा समाविे िररनेछ । 
नोटः हेल्भेटास नेपाल ि सोसेक नेपालल सकािात्मक विभेवदकिण नीवर् अिलम्बन गने भएकोले मवहला, 
दवलर्, जनजावर्, सीमान्र्कृर् र्था स्थानीयलाई प्राथवमकर्ा वदईनेछ । 
थपविििणको लावग  www.sose.org.np     हेना सक्नु हुनेछ । 
 
 
संयोिक 
पदपशूतय सशमशत 
सामाशिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल 


