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पेदाऩ गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

ऩोक्रवाङ, तेह्रथभु 

१ नॊ. प्रदेश, नेऩार 

 
 

 

 (प्रथभ ऩटक प्रकाशशत लभलत २०७४।०९।२१ गते) 
पेदाऩ गाउॉऩालरका, गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमको लभलत २०७४/०९/२० गतेको लनणयमानसुाय मस गाउॉऩालरकाको वडा कामायरमहरुभा तऩशशरको ववऻाऩनभा 
उशलरशित ऩदहरुभा सेवा कयायभा ऩदऩलुतय गनुयऩने बएकोरे मोग्मता ऩगेुका नेऩारी नागरयकहरुफाट आवदेनको रालग दयिास्त आह्वान गरयएको छ।म्माद नाघी प्राप्त हनु 
आएका दयिास्त उऩय कुनै कायवाही हनुे छैन । 

तऩलसर 

क्र सॊ ववऻाऩन नम्फय ऩद ऩद सॊख्मा काभ गनुय ऩने कामायरम 
१ ०३/२०७४÷७५ कामायरम सहमोगी १ १ नॊ. वडा कामायरम 
२ ०४/२०७४÷७५ कामायरम सहमोगी १ ३ नॊ. वडा कामायरम 
३ ०५/२०७४-०७५ कामायरम सहमोगी १ ४ नॊ. वडा कामायरम 
४ ०६/२०७४-०७५ कामायरम सहमोगी १ ५ नॊ. वडा कामायरम 

१. दयिास्त ददने अशततभ लभलत्- लभलत २०७४/०९/२७ गते कामायरम सभम लबत्र (सूचना प्रकाशशत बएको लभलतरे सात ददन लबत्र) 
२. दयिास्त पायभ ऩाउने स्थान् पेदाऩ गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम, ऩोक्रवाङ, तेह्रथभु वा मस गाउॉऩालरकाको ववेसाईट  http://www.phedapmun.gov.np 

बाट Download गनय सवकनेछ । 

३. आवश्मक तमूनतभ शैशऺक मोग्मता: भातमता प्राप्त शशऺण सॊस्थाफाट S.L.C. उलतयणय गयेको वा S.E.E. ऩयीऺाभा कम्तीभा 1.5 GPA प्राप्त गयेको हनु ुऩनेछ । 

४. सॊरग्न गनुय ऩने कागजातहरु् नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्र, शैशऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र, कामायनबुव बए सोको प्रभाणऩत्र, हारसारै शिशचएको ऩासऩोटय 
साइजको पोटो । 

५. दयिास्त ददने तरयका: फुॉदा नॊ. ४ भा उशलरशित कागजातहरु स्वमॊ प्रभाशणत गयी एवॊ. वुॉदा नॊ. ६ भा तोवकएको दस्तयु मस गाउॉऩालरकाको आलथयक प्रशासन 
शािा वा नेऩार वैंक लरलभटेड, तेह्रथभुभा यहेको सॊशचत कोष िाता नॊ. ०५४०३००००००००४००१०१२ भा जम्भा गयी सक्कर बौचय साथ यीतऩवुयकको 
आवदेन पायभ बयी हरुाक, इ-भेर भापय त वा स्वमॊ उऩशस्थत बई आवदेन ददनऩुनेछ । अततवायतायको ददन सवै प्रभाणऩत्रहरुहरुको सक्करै प्रलत लरई उऩशस्थत 
हनुऩुनेछ ।  

६. दस्तयु: रु. ४००।– (चाय सम भात्र) य एक बतदा फढी ववऻाऩनभा दयिास्त ददन चाहेभा त्मसऩलछका प्रत्मेक ववऻाऩनका रालग थऩ रु. १५०। – (एक 
सम ऩचास) 

७. कयाय अवलध  ्२०७५ असाय भसातत सम्भ (आवश्मकता य कामयसम्ऩादन अनसुाय थऩ हनु सक्ने) 
८. तरव सवुवधा  ्कयाय सम्झौताभा उलरेि बए फभोशजभ हनुेछ। 

९. उम्भेदवायको उभेय हद् दयिास्त ददने अशततभ लभलतसम्भभा १८ वषय ऩयुा बई ४० वषय ननाघेको हनुऩुनेछ । 

१०. ऩरयऺण ऩद्धलत:  

 

क्र.सॊ. सचुकहरु ऩूणायङ्क 

१ उम्भेदवायको स्थामी ठेगाना ४० 

२ अनबुव ३० 

३ भालथलरो शैशऺक मोग्मता २० 
४ उभेय १० 
५ आवश्मक तमूनतभ शैशऺक मोग्मताको प्रलतशत ४० 
६ सवायी चारक अनभुलत ऩत्र १५ 
७ प्रमोगात्भक ऩयीऺा १५ 
८ अततवायताय ३० 

(नोट भालथ उशलरशित क्र.सॊ. १,२,३,४,५ य ६ भा उशलरशित सूचकहरुको कुर प्राप्ताङ्कको ४० प्रलतशत अॊक प्राप्त गने उम्भेदवायहरुराई भात्र छोटो सूची (Short 

List) भा सभावशे गयी प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा सशम्भलरत गयाइनेछ । 
११. थऩ जानकायीका रालग्- सम्ऩकय  नॊ. ९८५२०८०६००, ९८४९११५०८९ य इभेर् fedap.ruralmun@gmail.com 

१२. नोट् मस सूचनाभा उलरेि बए फाहेकका लफषमहरु प्रभिु प्रशासकीम अलधकृतको सॊमोजकत्वभा यहेको कामायरम सहमोगी ऩदऩलुतय सलभलतरे लनधाययण गये 
फभोशजभ हनुेछ । 

 

 

 सॊमोजक  

कामायरम सहमोगी ऩदऩलुतय सलभलत 

     कामायरम सहमोगी  सेवा कयायभा ऩदऩूलतय गने सम्फतधी सूचना 

 

अध्यक्षः-   ९८५२०८०५०० 

उऩाध्मऺ्-९८५२०८०७०० 

प्र.प्र.अ्-  ९८५२०८०६०० 


