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 सेवा करारिा पदपडुतय गने सम्बन्धी सूचना 
प्रथि पटक प्रकाशशत ( प्रकाशशत डिडतः २०७7/0८/22) 

  

 र्स डिक्वाखोलागाउँपाडलकाको लाडग तपशशल बिोशजिको कियचारीहरु सेवा करारिा पदपूडतय गनुयपने भएकोले र्ोग्र्ता पगुेका ईच्छुक 
नेपाली नागररकहरुले र्ो सूचना प्रकाशन गररएको डिडतले १५ (पन्र) ददन डभत्र राजश्व डतरेको रडसद सद्धहत दरखास्त आवेदन ददनहुनु सम्बशन्धत 
सबैिा जानकारीको लाडग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ।  

क्र.स. द्धवज्ञापन नं. पद िाग 
संख्र्ा 

तह सेवा कैद्धिर्त 

01 ०३/2077-078 उद्यि द्धवकास सहजकताय (EDF) १ पाचौ करार  

०२ ०४/2077-078 उद्यि द्धवकास सहजकताय (EDF) १ चौथो करार  

 

१.दरखास्त ददने स्थानः डिक्वाखोलागाउँपाडलकाको कार्ायलर्, थलङ, ताप्लेजङु ।  

३. दरखास्त ददने अशन्ति डिडतः 2077/0९/०६ गते कार्ायलर् सिर् डभत्र ।  

४. आवेदन दस्तरुः पाचौरु.१००० र चौथो रु ५००.। (डिक्वाखोलागाउँपाडलकाको नेपाल बैँकको आन्तररक राजश्व खाता 
नं.:०६२०३०००००१००१०००००१ जम्िा गनुय पनेछ ) 

५.छनौटको द्धकडसिःप्रारशम्भक र्ोग्र्ताको सूची प्रकाशन र अन्तरवाताय ।  

६. आवश्र्क न्र्नुति शैशिक र्ोग्र्ताः 
 क) िान्र्ता प्राप्त प्राद्धवडधक शशिा तथा व्र्वसाद्धर्क ताडलि पररषद (CTEVT)बाट उद्यि द्धवकास सहजकताय सम्बन्धी Diploma कोषय 

उशिर्य गरेको वा, 
 ख) प्राद्धवडधक शशिा तथा व्र्वसाद्धर्क ताडलि पररषदबाट उद्यि द्धवकास सहजकताय सीप परीिर् तह २ वा ३ उशिर्य गरेको वा 

ग) प्राद्धवडधक शशिा तथा व्र्वसाद्धर्क ताडलि पररषदबाट िान्र्ता प्राप्त उद्यि द्धवकास सहजकताय सम्बन्धी प्राद्धवडधक प्रवेशशका पररिा 
(TSLC) उशिर्य गरेको हनुपुनेछ ।  

७. दरखास्त िारािसाथ पेश गनुयपने कागजातहरुः आवेदक स्वर्िले प्रिाशर्त गरेको देहार् बिोशजिका प्रडतडलपीहरुः क) नेपाली नागररकताको 
प्रिार्पत्रको प्रडतडलपी, ख) तोद्धकएको न्र्नुति र्ोग्र्ताको लब्धाङ्क प्रिार्पत्रको प्रडतडलपी ग) चाररडत्रक प्रिार्पत्रको प्रडतडलपी घ) कार्य 
अनभुव खलु्ने कागजातहरु ङ) २ प्रडत पासपोटय साइजको िोटो ।  

७.उम्िेद्वारको उिेर हदवन्दीः दरखास्त ददने अशन्ति डिडत सम्ििा १८ परुा भई 40 वषय ननाघेको साथै िद्धहलाको हकिा 45 वषय ननाघेको 
हनु ुपनेछ ।साथै अन्र् प्रचडलत कानूनद्वारा अर्ोग्र् नठहररएको हनु ुपनेछ ।  

८. सेवा सदु्धवधाःडिक्वाखोलागाउँ कार्यपाडलकाले तोके बिोशजि हनेुछ ।  

९. काि गनुय पने स्थानः डिक्वाखोलागाउँपाडलकाको कार्ायलर्, थलङ, ताप्लेजङु ।  

१०.सम्पकय  डिडतः २०७७/0९/०७ गते 

नोटः इच्छुक उम्िेद्वारले र्स गाउँपाडलकाको इिेल ठेगाना mikwakhola.rm@gmail.com िा पडन दरखास्त ददन सद्धकनेछ, साथै आवेदनको िारि 
डिक्वाखोलागाउँपाडलकाको कार्ायलर् र कार्ायलर्को Web Site:www.mikwakholamun.gov.npिा उपलब्ध गररएको छ ।  

ररत पवुयक पेश नभएका तथा म्र्ाद नाशघ आएका आवेदन उपर कुनै कारवाही गररने छैन । छनौट सडिडतले िापदण्ि परुा गरेका आवेदन लाई िात्र 
छोटो सूचीिा सिावेश गररने छ । ................................ 

(र्ोगने्र राज गरुुङ्ग) 
प्रिखु प्रशासकीर् अडधकृत 

http://www.yangwarakmuntaplejung.gov.np/

