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साँवा, ताप्लेजङु 

१  नं. प्रदशे, नेपाल 

 
करार सेवामा पदपलूतय गने सम्बन्धी सचूना 

(प्रथि पटक प्रकामशत मिमतिः २०७४/०९/२३) 

मिक्वाखोला गाउँ कार्यपामलकाको मिमत २०७४/०९/१८ गतेको कार्यपामलका बैठकबाट कियचारी व्र्वस्थापन कार्यमवमिका सन्दर्यिा र्एको 

मनर्यर्ानसुार मिक्वाखोला गाउँपामलकािा रहकेो ररक्त दरबन्दीिा स्थार्ी पदपमूतय नर्एसम्ि वा सिार्ोजन ऐन, २०७४ बिोमजि पदपमूतय नर्एसम्िको 

लामग दहेार्का पदहरुिा करार सेवािा पदपमूतय गनय ईच्छुक आवेदकहरुलाई दरखास्त मदन र्ो सचूना प्रकामशत गररएको छ । दरखास्त ाारि र्स 

कार्ायलर्को website: www.mikwakholamun.gov.np बाट डाउनलोड गरी प्राप्त गनय समकनेछ । म्र्ाद नाघी प्राप्त हुन आएका दरखास्त उपर कुनै 

कारवाही हुन ेछैन । 

लवज्ञापन नं. पद पद सङ्ख ्र्ा समूह कैलिर्त 

१०८/०७४-०७५ मसमर्ल मन्जमनर्र १ (एक) खलुा  

१०९/०७४-०७५ सव-इमन्जमनर्र १ (एक) खलुा  

११०/०७४-०७५ प्रशासन सहार्क ३ (तीन) खलुा  

१११/०७४-०७५ प्रशासन सहार्क २ (दईु) िमहला  

११२(०७४-०७५) प्रशासन सहार्क १ (एक) आमदवासी जनजाती  

११३(०७४-०७५) कम्प्र्टुर अपरेटर १ (एक) खलुा  

परीक्षाको लकलसमः-  मलमखत, कम्प्र्टुर प्रर्ोगात्िक परीक्षा र अन्तवायताय 

परीक्षा केन्रः-   गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर्ले पमछ मनिायरर् गरे अनसुार हुनेछ । 

आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ताः- लोक सेवा आर्ोगले सञ् चालन गदआ आएको िापदडड  बिोमजि हुनछे । 

दरखास्तको माध्र्मः- ईच्छुक आवेदकले उपर्ुयक्त बिोमजिको परीक्षा दस्तुर रकि जम्िा गरेको र्ौचर साथ तोमकएको मिमतिा 

हालसालै मखमचएको पासपोटय साइजको ाोटो, व्र्मक्तगत मववरर्, आाूले प्राप्त गरेको शैमक्षक र्ोग्र्ताको 

प्रिार्पत्रहरु, नपेाली नागररकताको प्रिार्पत्र तथा अनरु्व आमदको प्रिामर्त प्रमतमलमपहरुसाथ राखी 

रीतपवूयको आवेदन ााराि र्री हुलाक, र्स कार्ायलर्को ईिले ठेगाना mikwakhola.rm@gmail.com 

िााय त वा स्वर्ि ्उपमस्थत र्ई आवेदन मदनपुनेछ । 

उम्मेदवारको उमेर हदः- दरखास्त मदन े अमन्ति मिमतसम्ििा २१ वर्य परुा र्ई ३५ वर्य ननाघकेो हुनपुने तर िमहला र अपाङ्गको 

उम्िेदवारको हकिा ४० वर्य ननाघकेो हुनपुनछे । तर प्रामवमिक पदको हकिा लोक सेवा आर्ोगको प्रचमलत 

िापदडड बिोमजि हुनछे । 

दरखास्त लदने अलन्तम लमलतः- २०७४/१०/०७ गते सम्ि उक्त मदन सावयजमनक मवदा परेिा सोको र्ोमलपल्ट वा सो पमछ कार्ायलर् खलेुको 

पमहलो मदन । 

दोब्बर दस्तुर सलहत दरखास्त बझुाउने लमलतः- २०७४/१०/१४ गते सम्ि उक्त मदन सावयजमनक मवदा परेिा सोको र्ोमलपल्ट वा सो पमछ कार्ायलर् 

खलेुको पमहलो मदन ।  
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दरखास्त दस्तुरः- इमन्जमनर्र पदका लामग रु. १०००.०० (एक हजार रुपैर्ाँ), सव –इमन् जमनर्र पदका लामग रु. ४०० (चार सर् 

रुपैर्ाँ), कम्प्र्टुर अपरेटर पदका लामग रु. ४०० (चार सर् रुपैर्ाँ) र प्रशासन सहार्क पदका लामग  रु. ३०० 

(तीन सर् रुपैर्ाँ) र थप सिावेशी सिहू ताय  प्रत्रे्क सिहूका लामग रु. १५० (एक सर् पचास रुपैर्ाँ) दस्तुर 

लाग्नेछ । 

दरखास्त दस्तुर बुझाउने स्थानः- मिक्वाखोला गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर्, साँवा ताप्लेजङुिा बझुाउन  वा र्स कार्ायलर्को नेपाल बैंक 

मलमिटेडिा रहकेो खाता नं. ०६२०३००००००००४००१०६७ िा जम्िा गनय समकनछे । 

आवेदन स्वीकृलत प्रकाशनः- २०७४/१०/१५ गते  

लिलखत परीक्षा लमलत :-   २०७४/१०/१६ गते (प्रशासन सहार्क), २०७४/१०/१७ गते (कम्प्र्टुर अपरेटर), २०७४/१०/१८ गते (सव-

इमन्जमनर्र), २०७४/१०/१९ गते (इमन्जमनर्र) का लामग उक्त मदनको थप परीक्षा तामलका पमछ प्रकाशन 

गररनेछ । 

अन्तवायताय  लमलतः- मलमखत परीक्षा र्एको मदन सचूना प्रकाशन गररनछे । 

तिबः- प्रचमलत काननू बिोमजि हुनछे । 

परीक्षा पाठखर्क्रमः- लोक सेवा आर्ोगको प्रचमलत पाठ्र्क्रि अनसुार हुनेछ । 

पुनश् चः- थप जानकारीको  लामग सम्पकय  नं. ९७४२६९१९४३ िा सम्पकय  गनय सक्न ुहुनछे ।    

 


