कर्मचारी आवश्यकता

सच
ू ना प्रकाशन मर्तत :२०७६।९।१९
फ्रेन्ड्स सर्भिस काउन्न्डसल नेपाल (FSCN) लर्लतपरु ले यरू ोपपयन यनू नयनको आर्थिक सहयोगमा सयक्
ु त राष्ट्रसङ्घीय पिकास कायिक्रम

(UNDP) मार्ित “ नेपालको शहरी क्षेत्रको बहुप्रकोप जोखिर्को न्यूनीकरण तथा आकस्मर्क प्रततकायम क्षर्ता अमिबद्
ृ धि पररयोजना ” का
लार्ग कमिचारीहरु आिश्यक भएकोले योग्यता पुगेका इस्छुक नेपाली नागररकहरुबाट सूचना प्रकाशन भएको र्मनतले ७ दिनर्भत्र कायािलय
समयमा आइपुग्ने गरी िरखास्त आह्िान गररन्डछ । पररयोजना अिर्ि १५ िे खख १८ मदहना सम्म रहने छ ।
१.

पररयोजना सहयोग अधिकृत

– १ जना

योग्यता :

मान्डयता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट कुनै पनन बबषयमा स्तानक तह उनतिण गरी पररयोजनासंग र्मल्िो र समुिायमा आिाररत पिकासका

कायिक्रममा ५ बषिको कामको अनुभि भएको तथा स्थानीय ननकायको संचरना तथा कायि संचालन तौर तररकाबारे जानकार रहे को,
तथयांक संकलन र ब्यबस्थापन सम्बन्डिी ज्ञान र सीप भएको ।
िूमर्का तथा स्जम्र्ेवारी


महानगरका सम्बन्डिीत िडाहरुमा उल्लेखखत आयोजनाको पिस्तत
क्रक्रयाकलाप तयारी तथा कायािन्डियन गनिका लार्ग
ृ
महानगरपार्लकामा रहे का UNDP का प्रापििीक अर्िकृतलाई सहयोग गने ।



पररयोजना सञ्चालनका समयमा कायािन्डियन, अनुगमन, तथयाङ्क व्यिस्थापन र प्रनतिेिन लेखनमा प्रापििीक अर्िकृतलाई
सहयोग गने ।




पररयोजना स्तरका कायिक्रम अनुगमनका लार्ग िात ृ ननकाय तथा सरोकारिालाहरुलाई सहन्जकरणका लार्ग सहयोग गने ।
लर्लतपुर महानगरपार्लकामा रहे का प्रापििीक अर्िकृतसंगको समन्डिय र सहकायिमा कायि गने ।



िडा कायािलयहरु र सम्बन्डिीत सरोकारिालाहरुसंग समन्डिय र सहकायि गनि सहयोग गने ।



संस्थाको ननती ननयम र्भत्र रदह संस्थाको दहत र पिकासको कायिमा योगिान पु¥याउने ।

२.

सार्ास्जक ववकास कायमकताम –२ जना

योग्यता :


मान्डयता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट कुनै पनन बबषयमा स्तानक तह उनतिण, न्जल्लाको स्थानीय र सामान्जक पिकास सहजकतािको

रुपमा ३ बषि काम गरे को अनभ
ु ि हुनुका साथै योजना कायिन्डियन तथा प्रगनत प्रनतिेिन लेखन सीप भएको, पररयोजना सम्बि
ृ
ननकायसंग स्पष्ट्ट रुपमा संचार गनि सक्ने ।
िूमर्का तथा स्जम्र्ेवारी :


महानगरपार्लकामा रहे का UNDP का प्रापििीक अर्िकृतसंगको समन्डिय, सहकायिमा र पररयोजना सहयोग अर्िकृतको
मातहतमा रही पररयोजना सम्बन्डिी क्रक्रयाकलापहरु सरोकारिाला व्यन्क्त एिं ननकायसंगको सम्पकि , समन्डिय तथा सहकायिमा
सञ्चालन गने ।



३.

महानगरपार्लकाका िडा तथा समुिायमा िैठक तथा भेलाहरु आयोना गनि सहयोग गने ।

शहरी जोखखममा परे का समुिायहरुको जोखखम व्यिस्थापनका तौर तररकाहरुबारे जानकारी दिन सहयोग गने ।
तथयाांक सांकलनकताम – केही



मान्डयता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट न्डयूनतम १२ कक्षा उनतणि गरी समुिायमा गणकको कायि गरे को अनुभिी नेपाली नागररक ।
मोबाइलमा आिाररत तथयांक सङ्कलन कायि गरे को लाई ग्राह्यता दिइने छ र यो पि छोटो अबिीका लार्ग मात्र कायम रहने
छ ।

कायमक्षेत्र : लर्लतपरु महानगरपार्लका िडा नं १६ र िडा नं १९
आवेदन ददने ठे गाना : hr@fscnepal.org
आवश्यक कागजात :

ननिेिन पत्र, साथै आफ्नो व्यन्क्तगत पििरण (Curriculum Vitae), सम्बन्न्डित तार्लम प्रमाणपत्रका प्रनतर्लपप

तथा अनुभिको प्रमाणपत्रका प्रनतर्लपप ।

तलब सवु विा : पररयोजनको ननयमानस
ु ार ।

प्राथमर्कता : स्थानीय, िर्लत, जनजानत तथा मदहला अनभ
ु िीलाई प्राथर्मकता दिइनेछ ।
नोट : रीत नपुगेका र समयमा प्राप्त नभएका ननिेिन मान्डय हुने छै नन ् र कमिचारी छनोट प्रक्रक्रयामा कुनै पनन टे र्लर्ोन कल स्िीकायि
हुनेछैन र प्राथर्मक चरणमा छनौट भएकालाई मात्र र्लखखत, अन्डतिािताि र प्रयोगात्मक पररक्षामा समािेश गररनेछ ।

