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  मिम िः२०७६/०४/०६ 
पत्र संख्यिः२०७६/०७७(सू.प्र/अ.व््.केन्द्र) 
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िेकयमनकल ईन्न्द्िमन्र आवश््क य सम्बन्द्धी सूचनय 
(प्रथि पटक प्रकयन्श  मिम िः २०७६/०४/०६ ग े) 

 

आठववसकोट नगरपयमलकयको स्वीकृ  संगठन संरचनय र दरवन्द्दी वववरर् अनसुयर ्स नगरपयमलकय कय्यणल्को लयमग आवश््क दक्ष 
 थय अनभुवव िेकयमनकल ईन्न्द्िमन्र खलुय प्रम ्ोमग यद्वयरय सेवय करयरिय पदपूम ण गनुणपने भएकोले देहय् बिोन्ििकय ्ोग्् य पगुकेय इच्छुक 
नेपयली नयगररकहरुबयट दरखयस्  आह्वयन गररन्द्छ । 

१. आवश््क पद संख्यिः 
ववज्ञयपन नं. पद खलु्लय िम्िय 

०१-०७६/७७ िेकयमनकल ईन्न्द्िमन्र १ (एक) १ (एक) 
२. दरखयस्  ददन ेस्थयनिः- आठववसकोट नगरपयमलकयको कय्यणल्, रूकुि (पन्िि) । 

३. दरखयस्  फयरि बझुयउन ेमिम िः-२०७६/०४/०६ ग े देन्ख २०७६/०४/२१ ग ेसम्ि (कय्यणल् सि्मभत्र) 
४. दरखयस्  रयिस्व (दस् रु) :-  रु. १०००।– (एक हियर ियत्र) । 

५. शैन्क्षक ्ोग्् यिः- 
क) ियन्द्् य प्रयप्त न्शक्षर् संस्थयबयट िेकयमनकल ईन्न्द्िमन्ररङ ववष्िय कन्म् िय मब.ई. वय सो सरह उत्तीर्ण गरेको । 

ख) नेपयल ईन्न्द्िमन्ररङ कयउन्न्द्सलिय द यण भएको हूनूपने ।  

६. दरखयस्  सयथ सियवेश गनुणपने कयगिय हरुिः-  

क) व््न्क्तग  वववरर् (BIO-DATA) १ (एक) प्रम  । 

ख) नेपयली नयगररक यको प्रम मलवप १ (एक) प्रम  । 

ग) ख) हयल सयलै न्खचेको दवैु कयन देन्खने पयसपोटण सयइिको फोटो ३ ( ीन) प्रम  । 

ग) आफूले प्रयप्त गरेको शैन्क्षक ्ोग्् यको प्रियर् पत्रको प्रम मलवप १/१ (एक/एक) प्रम  

घ) दरखयस्  फयरयिसँग संलग्न गरी पेश गने कयगिय हरुको प्रम मलवपको पछयमि पवि सक्कल बिोन्िि नक्कल दठक छ भमन उम्िेदवयर स्व्ंले 
दस् ख  गनुण पनेछ । 

७. छनौट ववमध : आठववसकोट नगरपयमलकय करयरिय किणचयरी भनयण सम्बन्द्धी कय्णववमध, २०७४ बिोन्िि । 

८. सम्पकण  मिम   थय स्थयनिः-२०७६/०४/२२ ग े, ववहयन ११:०० बिे दरखयस्  फयरयि द यण गने सम्बन्न्द्ध  कय्यणल् । सयथै परीक्षय मिम , 
सि् र स्थयन ्वह सम्पकण  मिम िय  ोवकने छ । सोको ियनकयरी सूचनय बोिण, वेबसयईट  थय सयियन्िक संियलिय प्रकयशन गररने छ । 

९.  लव/स्केलिः- रू. ३५,९९०।- (पै ीस हियर नौ स् नब्बे ियत्र)  

१०. दरखयस्  फयरिको रयिस्व म ने  ररकयिः बँदय नं. ५ र ६ िय उल्लेख भएको न्द््नु ि ्ोग्् य र कयगिय  एवं बदँय नं. ४ िय  ोवकएको परीक्षय 
दस् रु सेञ्चुरी किणमस्ल बैँक शयखय कय्यणल्, आठववसकोटिय रहेको ्स नगरपयमलकय कय्यणल्को आन्द् ररक रयिस्व खय य नं. 
+0920000005GE िय िम्िय गरी सोको सक्कल भौचर संलग्न रयखी स्व्ि ्उपन्स्थ  भई वय ईिेलबयट सिे  आवेदन ददन सवकन ेसयथै 
आवेदन फयरि ्स नगरपयमलकयको अवफमस्ल वेबसयइट www.aathbiskotmu.gov.np बयट ियउनलोि गरी उल्लेन्ख  वववरर्हरु 
भनुणपनेछ । 

११. थप ियनकयरीकय लयमगिः- सम्पकण  नं.- 9748583138, 9741389961, 9849281097 

     वेबसयईटिः- WWW.aathbiskotmun.gov.np 

     ईिेलिः- aathbiskotmun073@gmail.com, ito.aathbiskotmun@gmail.com 

१२. रर  नपगुी आएकय दरखयस्  उपर कुनै कयरवयही गररने छैन ्। 

१३. मलन्ख  परीक्षयको पयठ्यक्रि लोकसेवय आ्ोगले मनधयणरर् गरेअनसुयर हनुेछ। 

 

किणचयरी छनौट समिम  

आठववसकोट नगरपयमलकय, रूकुि (पन्िि) 
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