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सचुना संख्र्ा १० 

करार सेवामा लिन ेसम्बन्धी सचुना 
(प्रथम पटक प्रकाशित लमलत:२०७७।१०।१८) 

 

र्स गाउँपालिकाको िालग देहार्को संख्र्ा र र्ोग्र्ता भएको कमयचारी सेवा करारमा राख्न ुपने भएकोिे लनम्नानसुारको र्ोग्र्ता पगेुका 
नेपािी नागररकहरुिे र्ो सचुना प्रकाशित भएको लमलतिे १५ (पन्र) ददन लभत्र दरखास्त ददने अशन्तम ददन सावयजलनक लबदा परेमा सोको 
भोलिपल्ट कार्यिर् खिेुको समर् लभत्र दरखास्त ददनहनु सम्बशन्धत सबैको जानकारीको िालग र्ो सचुना प्रकाशित गररएको छ, म्र्ाद 
नालध प्राप्त हनु आएका दरखास्त उपर कुन ैकारबाही हनुे छैन। 

तपशिि: 
क्र.सं. ववज्ञापन नं. पद तह सेवा परीक्षाको वकलसम माग संख्र्ा कैवफर्त 

१ १०-०७७।०७८ लसलभि ईशन्जलनर्र छैठौं ईशन्जलनर्ररङ लिशखत र अन्तरवाताय १  

आवश्र्क र्ोग्र्ताहरु: 

१. संिग्न गनुयपने कागजातहरु: व्र्ाशिगत वववरण, नागररकताको प्रमाण पत्र प्रलतलिपी १ प्रलत, आवश्र्क िैशक्षक र्ोग्र्ताको 
प्रमाण पत्रहरु, अनभुवको प्रमाण पत्रहरु, हाि सािै शखचेको पासपोटय साईजको फोटो २ प्रलत। 

१. िैशक्षक र्ोग्र्ता: मान्र्ता प्राप्त िैशक्षक संस्थाबाट BE Civil उशिणय गरेको वा सो सरह हनुपुनेछ, तथा अन्र् ववदेिी संस्थावाट 
अध्र्र्न परुा गरेको हकमा नेपािी ववश्वववद्यािर्िे समकक्षता लनधायरण गरेको प्रमाण पत्र हनुपुनेछ । 

२. अनभुव: खररद लनर्माविी तथा बोिपत्र सम्बन्धी ज्ञान भएको, अनभुबी तथा स्थालनर्िाई वविेष ग्राह्यता ददईनेछ । 

३. दरखास्त ददने तररका: बदुा नं. १ मा उल्िेशखत कागजातहरु स्वरं् प्रमाशणत गरी एवं वदुा नं. ५ मा तोवकएको दस्तरु र्स 
गाउँपालिकाको आन्तरीक राजश्व खाता नं:०६८०१००४००००००५ मा जम्मा गरी सक्कि भैचर साथ रीतपूवयकको आबदेन 
फारम भरी स्वरं् उपशस्थत भई आवेदन ददनपुनेछ ।अन्तरवातायको ददन सबै प्रमाणपत्रहरुको सक्कि प्रलत लिई उपशस्थत 
हनुपुनेछ ।  

४. दरखास्त फारम पाउने स्थान: फाकफोकफोथमु गाउँपालिकाको कार्यिर्, आमचोक, इिाम अथवा गाउँपालिकाको 
वेबसाईटबाट डाउनिोड गनय सक्नहुनुेछ । 

५. दस्तरु: रु. १०००।- (एक हजार रुपैर्ा मात्र) 

६. उमेर: दरखास्त ददने अशन्तम लमलत सम्म अ.न.मी.को हकमा २१ वषय परुा भई ४५ वषय ननाधेको हनुपुनेछ । 

७. करार अवलध: २०७८ असार मसान्त सम्म हनुेछ । 

८. अन्र् प्रचलित काननु बमोशजम अर्ोग्र् नभएको हनुपुनेछ। 

९. तिब स्केि: गाँपालिकाको लनणयर् अनसुार हनुेछ । 

१०. फारम भने लमलत: ववज्ञापन प्रकाशित भएको लमलतिे १५(पन्र) ददन कार्यिर् समर् लभत्र । 

११. फारम भने स्थान: फाकफोकथमु गाउँपालिकाको कार्ायिर्, आमचोक इिाम । 

१२. कामगनुय पने स्थान: फाकफोकथमु गाउँपालिका, आमचोक इिाम । 

१३. सम्पकय  लमलत: २०७७।११।५ गते । 

१४. थप जानकारीको िालग फाकफोकथमु गाउँपालिकाको कार्ायिर्मा सम्पकय  गनुयहनु साथै गाउँपालिकाको वेव साईट 
www.phakphokthummun.gov.np बाट हेनय सक्नहुनुेछ अथवा सचुना अलधकारीको मो.नं. ९८४४६६६२३७, 
९८१८२८५८९२ मा सम्पकय  गनय सक्नहुनुेछ। 

                                                                                                                                               ………………………………... 

                                                                                                                                                          (उमेष शिलमरे) 

                                                                                                                                                                       प्रमखु प्रिासवकर् अलधकृत 
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