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फेरकोटगढी नगयऩालरका 
नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

फाघखोय, नवुाकोट 

२०७४ 

प्रदेश नॊ. ३ नऩेार 

 

कभयचायी आवश्मकता सम्वन्धी सूचना 

प्रकाशशत लभलत: २०७४/११/१७ गते 

    मस फेरकोटगढी नगयऩालरकाका रालग तऩशशर फभोशजभका ऩदभा २०७५ असाय भसान्त सम्भका रालग 
कभयचायी सेवा कयायभा लनमूक्ती गनुयऩने बएकोरे इच्छुक नेऩारी नागरयकहरुरे लभलत २०७४/१२/१ गते लबत्र 
व्मशक्तगत वववयण, नागरयकता प्रभाणऩत्र य शैशऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्रहरुको प्रलतलरवऩ, अनबुवका प्रभाणऩत्रहरुको 
प्रलतलरवऩ याखी फेरकोटगढी नगयऩालरकाको   कामायरमभा हरुाक भापय त वा स्वमभ ्उऩशस्थत बई आवेदन ददनहुनु 
मो सूचना प्रकाशशत गरयएको छ । 

लस.न. ववऻाऩन नॊ  ऩद भाग 
सॊख्मा 

मोग्मता दयखास्त 
दस्तयु 

काभ गनयऩने 
स्थान 

१ १/२०७४/०७५ लसलबर 
इशन्जलनमय 

एक  भान्मता प्राप्त शशऺण सॉस्थाफाट लसलबर 
इशन्जलनमरयङ्ग ववषमभा लफ. इ. वा सो सयह 
उशिणय बै नेऩार इशन्जलनमरयङ काउशन्शरभा 
दताय बएको । 

*२१ वषय ऩयुा बइ ३५ वषय ननाघेको, 
भवहराको हकभा ४० वषय ननाघेको। 

१०००। फेरकोटगढी   
नगयऩालरका 

२ २/२०७४/०७५ लसलबर सफ 
इशन्जलनमय 

दईु  भान्मता प्राप्त शशऺण सॉस्थाफाट लसलबर   
इशन्जलनमरयङ्ग ववषमभा प्रभाणऩत्र तह वा सो 
सयह उशिणय बएको । 

*१८ वषय ऩयुा बइ ३५ वषय ननाघेको, 
भवहराको हकभा ४० वषय ननाघेको। 

 

५००। फेरकोटगढी  
नगयऩालरका 

    

 

तरफस्केर: नेऩार सयकायरे सो ऩदका रालग लनधाययण गयेको शरुु स्केर । 

दयखास्त पायभ: रोकसेवा आमोगको ढाॉचाको पायभभा बयी फझुाउन ु ऩनेछ । सो पायभ रोकसेवा आमोगको 
वेफसाइट www.psc.gov.np फाट डाउनरोड गनय सक्न ुहनुेछ । नगयकामयऩालरकाको कामायरमफाट ऩलन पायभ प्राप्त 
गनय सवकने छ । 
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ऩयीऺाको वकलसभ: लरशखत (वस्तगुत) तथा अन्तयवाताय ।  

दयखास्त ऩेश गने स्थान: फेरकोटगढी नगयऩालरकाको कामायरम फाघखोय, नवुाकोट   

ऩयीऺा लभलत : ऩलछ जानकायी गयाइनेछ ।  

आवेदन ददन े तरयका: तोवकएको कागजातहरु य तोवकएको दस्तयु शलु्क फेरकोटगढी नगयकामयऩालरकाको 
कामायरमफाट नगदी यलसद काटी यलसद दयखास्त पायभभा सॊरग्न याखी हरुाक वा स्वमभ ्उऩशस्थत बइ आवेदन 
ददने । हरुाक भापय त ऩठाइएको दयखास्त पायभ सूचनाको अशन्तभ लभलत सम्भ कामायरमभा दताय बै सक्न ुऩने छ । 
म्माद नाशघ य रयत नऩगुी आएका दयखास्त उऩय कुनै कायवाही हनुे छैन । 

सूचनाभा उल्रेख नबएका अन्म थऩ कुयाहरु जानकायीको रालग फेरकोटगढी नगयकामयऩालरकाको कामायरमभा 
सम्ऩकय  याख्नहुनु सूशचत गरयन्छ । 

सम्ऩकय  नॊ: ९८५१२५३०२२, ९८४९३५७३५१, ९८४१५७९४०८  

 

 

 

 

 


