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“सु र‚ समु त‚  घर‚ गाँउ र शहर धमदेवी नगरपािलकाको रहर” 

धमदेवी नगरपािलकाको लािग कमचारी आव कतास ी सूचना । 
ते ो पटक कािशत िमितः  २०७८/०८/०६ 

 
धमदेवी नगरपािलका‚ नगर कायपािलकाको कायालय लािग आव क िन  पदका लािग सेवा करारबाट 
पदपूत  गनुपन भएको नाले इ ु क यो ता पुगेका उ े ारह ले सूचना कािशत भएको िमितले ६ िदनिभ  
दरखा  फारम भरी पेश गनु न यो सूचना कािशत ग रएको छ । 

िन ः  
.सं. िव ापन नं. पद पद सं ा कैिफयत 
१ ०५/०७८/०७९ कुिचकार (सरसफाई कमचारी) १ नगरपािलका तफ 
१. परी ाको िकिसमः  अ रवाता । 
२. परी ा के ः  धमदेवी नगरपािलका‚ नगर कायपािलकाको कायालय‚ सङ्खुवासभा । 
३. परी ा द ुरः  . ५००/- (अ रेपीः  पाँच सय) मा  । 
४. परी ा द ुर ज ा गन बै ः  नेपाल एस. बी. आइ. बै  िल.‚ धमदेवी शाखा‚ मुडेशिन रे‚ आ र 

राज  खाता नं. ग-१-१‚ ४१३९५२४१२०७००४ । 
५. दरखा  फारम पाइने थानः  धमदेवी नगरपािलका‚ नगर कायपािलकाको कायालय‚ सङ्खुवासभा। 
६. दरखा  फारम बुझाउने अ म िमितः  सूचना कािशत भएको िमितले ६ िदन उ  िदन 

सावजिनक िवदा परेमा सो िदनको भोिल प  बुझाउन सिकने छ । 
७. दरखा  फारम बुझाउने थानः  धमदेवी नगरपािलका‚ नगर कायपािलकाको कायालय‚ 

सङ्खुवसभा । 
८. अ रवाता ने िमितः  पिछ काशन ग रनेछ । 
९. परी िमकः  नगरपािलकाले तोके बमोिजम 
१०. आव क यो ताः  

अ. उमेरः  मिहलाको हकमा १८ वष पूरा भई ४० वष ननाघेको र पु षको हकमा १८ वष पूरा भई ३५ 
वष ननाघेको नुपनछ । 

आ. शैि क यो ताः  साधारण लेखपढ गन स े नुपनछ । 
११. पेस गनुपन कागजातः   

अ. शैि क यो ता‚ कायानुभव र नाग रकताको माण प ह को मािणत ितिलिप । 
आ. हालसालै खिचएको पासपोट साइजको फोटो िनिद  थानमा टाँसी‚ फारम र फोटो दुवैमा पन गरी 

दरखा  पेस गरेको नुपनछ । 
नोटः  आवेदन ीकृत/अ ीकृत तथा िव ापन र  गन स ूण अिधकार पदपूत  सिमितलाई नेछ । माथी उ े खत न 
नसकेका कुराह  िनयमानुसार नेछ । छनौट िविध चिलत कानून बमोिजम नेछ । कुनै िववाद उ  ने भएमा वा 
कुनै िवशेष िनणय गनु परेमा पदपूत  सिमितले उपयु  ठहराएको िनणयका आधारमा समाधान ग रनेछ । 

मुख शासकीय अिधकृत 


