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करार सेवामा सससिल ईसजिसियरको आवश्यकता सम्बसजि  समसत २०७३/९/१ मा प्रथम पटक प्रकासित 

सूचिा । 
  

यस नगरपालिका कायाािय दार्चािामा दहेाय वमोलिमको पदमा खचल्िा प्रलतस्पधााद्बारा करार सेवामा पदपचती 

गनचा पने  भएकोिे योग्यता पचगेका नेपािी नागररकहरुबाट यो सरू्ना प्रथम पटक प्रकालित भएको लमलतिे १५ लदन लभत्र 

नगरपालिकाबाट स्वीकृत दरखास्त फारामको ढााँर्ामा दरखास्त भरी पेि गना अव्हान गररन्छ । दरखास्त फाराम र सो 

पदको पाठ्यक्रम ऄपी नगरपालिकाबाट रु. १००।– लतरी प्राप्त गना सलकने छ ।  

क्र.स. लवज्ञापन नं. पद,सेवा समचह, तह माग पद 

संख्या 

पररक्षाको लकलसम पदपचतीको लकलसम 

१ ०१/२०७३/०७४ लसलभि ईलन्िलनयर 

छटौ तह 

१ (एक) लिलखत, कम्यचटर 

लसप र 

ऄन्तरवाताा 

सेवा करार २०७४ ऄसाढ 

मसान्त  

 

१. दरखास्त लदने स्थानः- ऄपी नगरपालिका कायाािय, दार्चािा । 

२. पररक्षा दस्तचर रु. १०००।-  (एक हिार मात्र) 

३. पदमा रलह काम गनचा पने लववरणः- सेवा समचह,उप समचह काया लववरण ऄनचसार । 

४. लिलखत पररक्षा लमलत र पररक्षा केन्रः- सम्पका  लमलतको लदन प्रकालित गररनेछ । 

५. सम्पका  लमलतः- दरखास्त फाराम भने ऄलन्तम लमलतको भोलिपल्ट । 

६. न्यनूतम ्िलैक्षक योग्यताः- लसलभि ईलन्िलनयररङ लवषयमा मान्यता प्राप्त लिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह उलतणा गरी 

नेपाि ईलन्िलनयररङ काउलन्ििमा दताा भएको । 

७. उमरेको हदः- २१ बषा पचरा भई ३५ बषा ननागकेो (मलहिा र ऄपाङ्गको हकमा ४० बषा ननागकेो) । 

८. लिलखत पररक्षाको पाठ्यक्रमः- िोक सेवा अयोगबाट लनधााररत गरेको पाठ्यक्रम ऄनचसार हुनेछ । दरखास्त फाराम 

पाठ्यक्रम नगरपालिका कायााियबाट प्राप्त गना सलकने छ । 

९. यसमा उल्िेख नभएका कच राको हकमा प्रर्लित कानचन वमोलिम हुनेछ । 

द्रष्टव्यः- दरखास्त साथ न्यनूतम शकै्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रहरु, लव्धाङक पत्र,चाररक्षत्रक प्रमाण पत्र, र नेपाली 

नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रक्षतक्षलक्षप लगायत अवश्यक ऄन्य प्रमाण पत्रहरुका प्रक्षतक्षलक्षप उम्मदेवारबाट स्वय ं

सक्कल वमोक्षजम नक्कल क्षिकछ भनी प्रमाक्षणत गननु पनेछ । 

२.  दरखास्त लदने ऄलन्तम लमलत सम्म उमरे पचगकेो र उमरे ननागकेो हुनच पनेछ  ।  


