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गल्कोट नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

गल्कोट, बागिङु 

      ४ नं. प्रदेश, नपेाि 

“कृषी, पर्यटन, जिश्रोत, स्थानीर् सीप र परु्ायधारः समदृ्द गल्कोट लनमायणको मिु आधार” 
 

करार सेवामा पदपुर्ती सम्बन्धी सचुना 

प्रथम पटक प्रकाशिर्त शमशर्तिः २०७४/१०/०२ गरे्त 

यस गल्कोट नगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायिय वा अन्तगयत दहेाय बमोलिमको पदमा करार लनयकु्ती गनुयपने भएकोिे 

दहेाय बमोलिम योग्गता पगुेका नेपािी नागररकहरुवाट िोकसेवा आयोगवाट सम्बलन्ित सेवा/समहुिाई स्वीकृत गरेको दरखास्त 

फाराम भरी यो सचुना प्रकालित भएको लमलतिे १५ (पन्र) लदन लभत्रै ररतपवुयकको दरखास्त फारम भरी पेि गनुयहुन यो सचुना 

प्रकालित गररएको छ । 

लवज्ञापन न.ं  पद/श्रेणी सेवा/समहु/उपसमहु पद 

सँख्या 

न्यनुतम िैलिक 

योग्यता 

दरखास्त 

दस्तरु 

पररिा लमलत 

२/२०७४/७५ कायायिय 

सहायक 

- १३ एस.एि.सी  उलिणय र 

कम्तीमा ६ मलहना 

लिप्िोमा कम्प्यटुर 

तालिम लिएको । 

५०० पलछ तोलकन े

छ । 

१. दरखास्त लदने स्थानः गल्कोट नगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायिय, गल्कोट नगरपालिका -६, बागिुङ 

२. पररिाको लकलसमः  प्रयोगात्मक र अन्तवायता 

३. दरखास्त लदने अलन्तम लदन सावयिलनक लबदा परेमा सावयिलनक लवदा पश्चात कायायिय खलु्न ेपलहिो लदन । 

४. सम्पकय  लमलतः दरखास्त लदन ेअलन्तम लदनको भोलिपल्ट, सो लदन सावयिलनक लबदा परेमा सावयिलनक लवदा पश्चात कायायिय 

खलु्ने पलहिो लदन । 

५. काम गनुयपन ेस्थानः गल्कोट नगरपालिका वा अन्तगयतका विा कायायियहरु 

६. तिब सलुबिाः मालसक रु १२०००/-(बाह्र हिार मात्र) 

७. दरखास्त फारम िोकसेवा आयोगको वेभसाईट www.psc.gov.np वाट प्राप्त गनय सलकनेछ । (राप.अनं. लिलतय श्रेणी को 

िागी तोलकएको दरखास्त फाराम) 

८. दरखास्त फारम साथ पिे गनुयपने कागिातहरुः नपेािी नागररकताको प्रमाणपत्र, िैलिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु र चाररलत्रक 

प्रमाणपत्रहरु, कायय अनभुवका प्रमाणपत्रहरुको प्रमालणत प्रलतलिलप । अन्तवायताको लदन सबै कागिातहरु सक्किै लिई आउन ु

पनेछ । 

९. लवदिेी बोियवाट उिीणय भई िैलिक योग्यता प्राप्त गरेका उम्मेदवारहरुिे समकिता लनिारण गरेको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

स्वयंिे प्रमालणत गरी सँिग्न गनुयपनछे । 

१०. दरखास्त दस्तरु वापतको रकम नगर काययपालिकाको कायायियमा बझुाई सोको सक्कि रलसद फारम साथ सँिग्न राख्न ुपनछे  

११. नेपािी/अङ्रेिी टाईप गनय सक्न ेर पवुय कायय अनभुव भएकािाई प्राथलमकता लदईनेछ । 

१२. कायय लववरण र अन्य कुराहरु गल्कोट नगरपालिकािे तोकेबमोलिम हुनेछन । 

१३. अन्य लवषयहरु प्रचलित काननुबमोलिम हुनेछन । 

१४. यस सम्बन्िमा थप िानकारीको िागी गल्कोट नगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायिय, गल्कोट, बागिुङमा कायायिय 

समयमा आई लिन सलकन ेछ । 

प्रमखु प्रिासलकय अलिकृत 

http://www.psc.gov.np/



