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   गण्डकी प्रदेश,नपेाल 

       फोन नं. ०६१-५०६४०४ 

 

पत्र संखर्ाः०७८/७९ 

सूचना नंम्बरः  

मादी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

थुमाकोडाँडा, कास्की                       

                                                                                                                                                                 

   

सेवा करारमा पदपूर्तय गने सम्बन्धी सूचना । 

                                                   प्रथम पटक सूचना प्रकाशशत र्मर्तः २०७८/०५/१३ 

र्स मादी गाउँ कार्यपार्लकाको र्नर्यर्ानसुार मादी गाउँपार्लकाको करारमा प्राषवर्धक कमयचारी व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यषवर्ध, 
२०७५ बमोशजम तपर्सलका प्राषवर्धक पदहरुमा सेवा करारमा कमयचारी र्नर्शुि गनुय पने भएकाले र्ोग्र्ता पगेुका ईच्छुक 
नेपाली नागररकले र्ो सूचना प्रकाशशत भएको र्मर्तले १५ (पन्र) ददन र्भत्र ररतपूवयक दरखास्त आवेदन पेश गनुय हनुको लार्ग  
र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

तपर्सलः 
षवज्ञापन नं. सेवा करारमा र्लन ुपने पद/तह न्रू्नतम शैशिक र्ोग्र्ता माग संखर्ा कैषफर्त 

१-२०७८/७९ र्सर्भल ईशन्जर्नर्र (छैठौं तह) मान्र्ता प्राप्त शैशिक संस्थाबाट र्सर्भल ईशन्जर्नर्ररङ्ग 
र्बिर्मा बी.ई वा सो सरह  उशिर्य । 

१ (एक) अनभुवीलाई 

प्राथर्मकता ददईनेछ। 

२-२०७८/७९ र्सर्भल सब-ईशन्जर्नर्र (पाचौं 
तह) 

मान्र्ता प्राप्त शैशिक संस्थाबाट र्सर्भल ईशन्जर्नर्ररङ्ग 
र्बिर्मा मा र्डप्लोमा तह वा सो सरह  उशिर्य । 

२ (दईु) अनभुवीलाई 

प्राथर्मकता ददईनेछ। 

१. संलग्न गनुय पने कागजातहरुः दरखास्त फारम, नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रमाशर्त प्रर्तर्लपी, न्रू्नतम शैशिक 
र्ोग्र्ताको प्रमार्पत्रको प्रमाशर्त प्रर्तर्लपी, नेपाल ईशन्जर्नर्ररङ्ग पररिदबाट जारी गररएको प्रमार्पत्र, समकिता र्नधायरर् 
गनुयपने शैशिक र्ोग्र्ताको हकमा समकिता र्नधायरर् गरेको प्रमाशर्त प्रर्तर्लषप । 

२. दरखास्त ददने स्थानः मादी गाउँ कार्यपार्लकाको कार्ायलर्, थमुाकोडाँडा, कास्की । 

३. दरखास्त ददने अशन्तम र्मर्तः २०७८/०५/२७ गते कार्ायलर् समर् र्भत्र । 

४. उमेरको हदः ईशन्जर्नर्र पदको लार्ग परुुिको हकमा २१ बिय परुा भई ३५ बिय ननाघेको र मषहलाको हकमा २१ बिय 
परुा भई ४० बिय ननाघेको हनुपुनेछ ।सब-ईशन्जर्नर्रको लार्ग परुुिको हकमा १८ बिय परुा भई ३५ बिय ननाघेको र 
मषहलाको हकमा १८ बिय परुा भई ४० बिय ननाघेको हनुपुनेछ ।  

५. आवेदन शलु्कः ईशन्जर्नर्र पदका लार्ग रु.१०००।(हजार मात्र),सब-ईशन्जर्नर्र पदका लार्ग रु.५००।(पाँच सर् मात्र) । 

६. परीिाको षकर्समः सूचीकरर् (Short list)  र अन्तरवाताय । 

७. करार अवर्ध र सेवा-सषुवधाः करार सम्झौता बमोशजम । 

८. काम गनुय पने स्थानः गाउँ कार्यपार्लकाको कार्ायलर् र र्स अन्तगयतका वडा कार्ायलर्हरु । 

९. परीिा र्मर्तः पर्छ प्रकाशशत गररनेछ । 

१०. अन्र् जानकारीका लार्ग र्स कार्ायलर्को फोन नं. ०६१-५०६४०४ सम्पकय  गनय सक्न ुहनुेछ । साथै आवेदन फारम 
र्स पार्लकाको तथा लोक सेवा आर्ोगको वेभ-साईटबाट डाउनलोड गनय सषकनेछ । 

(नोटः दरखास्त रकम र्स पार्लकाको माछापचु् रे बो कको राजस्व खाता नं.०७९००५१४७२९०००८३ मा जम्मा गनय 
सषकनछे) 

                                                                         प्रमखु प्रशासकीर् अर्धकृत 
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