
 

तामाकोशी गाउँपािलका 

गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लय 
जफे, दोलखा 
बागमती प्रदेश 

सेवा करारमा कमर्चारी पदपिूतर् गन� सम्बन्धी सचूना 
प्रथम पटक सुचना प्रकािशत िमित: २०७९।०९।२० 

यस गाउँपािलकाको चाल ूआिथर्क वषर् २०७९।०८० का लािग दहेाय बमोिजमका जनशि�ह� सेवा करारमा पदपिूतर् गनुर्पन� भएकाल ेयो सचूना प्रकािशत भएको िमितले 
१५ िदनिभत्र उ� िदन सावर्जिनक िबदा पनर् गएमा सो को भोिलपल्ट कायार्लय समय िभत्र दरखास्त पेश गनुर्ह�न सम्बिन्धत सबैमा यो सचूना प्रकािशत ग�रएको छ । 
 

क्र.स. िव�ापन नं. पद तह 
आवश्यक 

संख्या पा�रश्रिमक 
िनयुि�को 

िकिसम 
दरखास्त 

दस्तुर शैि�क योग्यता तािलम/अनुभव 

१ ०५/२०७९/०८०  
सव 

इिन्जनीयर 
पाँचौ २ 

नेपाल 
सरकारले 

तोके 
बमोिजमको 

करार सेवाको 
पा�रश्रिमक 
तथा सेवा 
सुिवधा 

करार �. ७००।– 
मान्यता प्रा� िश�ण संस्थाबाट िसिभल 
इिञ्जिनय�रङ िवषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह 
उ�ीणर्  सम्बिन्धत 

िवषयमा किम्तमा 
६ मिहनाको कायर् 
अनुभव भएको २ ०६/२०७९/०८०  

अ.सव. 
इिन्जनीयर 

चौथो १ करार �. ५००।– 

मान्यता प्रा� िश�ण संस्थाबाट एस.एल.सी. वा 
सो सरह उ�ीणर् गरी सम्बिन्धत िवषयमा 
प्रािविधक िश�ालयबाट िट. एस. एल. सी. उ�ीणर् 
गरेको वा िसिभल इिञ्जिनय�रङ िवषयमा 
किम्तमा १५ मिहने कोषर् वा सो सरह उ�ीणर् 

 
१. आवेदन फारम: तामाकोशी गाउँपािलकाको कायार्लय वा www.tamakoshimun.gov.np बाट प्रा� गनर् सिकनछे । 
२. आवेदन दस्तुर: तोिकएको दरखास्त दस्तरु तामाकोशी गाउँपािलकाको ल�मी बैङ्क, तामाकोशी शाखा, जफेमा रहकेो आन्त�रक राज� खाता नम्बर 

१२७०३०००१४२ मा रकम जम्मा गरेको भौचर वा कायार्लयमा नगद ैबुझाएको रिसद पेश गनुर्पन�छ । 
३. दरखास्त िदने अिन्तम िमित: २०७९।१०।०४ गते सम्म । 
४. आवेदन बुझाउने स्थानः तामाकोशी गाउँपािलकाको कायार्लय । 
५. प�र�ाको िकिसमः िलिखत तथा अन्तवार्तार् (अन्तवार्तार्को िदन सक्कल प्रमाणपत्र पेश गनुर्पन�छ ।) 
६. परी�ा ह�ने िमितः दरखास्त समा� ह�न ेिमितको भोिलपल्ट कायार्लयको सचूनापाटी तथा website मा प्रकाशन ह�नछे । 
७. उमेरः १८ वषर् परुा भई ४० वषर् ननाघेको ह�नुपन�छ । 

दरखास्तका साथ पेश गनुर्पन� कागजातह� (उमेदवार स्वयमलें प्रमािणत गरेको ह�नुपन�)  
        • नेपाली नाग�रकताको प्रमाण पत्रको प्रितिलिप । 
        • आवश्यक शैि�क योग्यताको लब्धांक प्रमाण पत्र तथा चा�रित्रक प्रमाण पत्रको प्रितिलिप । 
        • सम्बिन्धत काउिन्सलमा दतार् भएको प्रमाणपत्रको प्रितिलिप । 
        • सेवा सम्बन्धी तािलम तथा अनभुवको प्रमाण पत्रको प्रितिलिप । 
        • पासपोटर् साइजको फोटो -२ प्रित । 
           िन. प्रमुख प्रशासक�य अिधकृत 

 
 

 

http://www.tamakoshimun.gov.np/

