गुर्भाकोट नगरपभलिकभ
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
शर्
ु भघभट, सुर्खेत
६ नं प्रदेश, नेपभि

आवश्यकतभ
प्रथम पटक प्रकालित लमलत : २०७४/०९/२१
र्स गर्ु ायकोट नगरपालिकामा १(एक) जना लमलन लटप्पर ट्रक ड्राइर्र र १ (एक) जना व्र्ाक हो िोडर (Back hoe
loader) अपरे टरको आवश्र्कता रहेकोिे र्ोग्र्ता पगु क
े ा नेपािी नागररकहरुबाट र्ो सचू ना प्रकालित र्एको लमलतिे ७
लिन लर्त्र र्स कार्ायिर्मा िरखास्त आह्वान गररन्छ ।
क) पदको लववरण
क्र.स. लवज्ञभपन नं.

पद

आवश्यक
सख्ं यभ
सेवभको प्रकृलत

१ ०२/०७४-०७५
लमलन लटप्पर ट्रक ड्राइर्र (बगय "F")
१
करार
२ ०२/०७४-०७५ व्र्ाक हो िोडर (Back hoe loader) अपरे टर(बगय "H")
१
करार
र्ख) आवश्यक कभगजभत : (१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी (२) सवारी चािक अनमु लत पत्रको
प्रलतलिपी (३) िरखास्त िस्तरु बझु ाएको नगिी रलसि । (४) अनर्ु व प्रमाण पत्र ।
उल्िेलखत प्रमाणपत्रका प्रलतलिपीहरु स्वर्म् प्रमालणत गरी िरखास्तसाथ पेि गनयु पनेछ ।
ग) उमेरको हद : िरखास्त बझु ाउने अलन्तम लमलतसम्म २१ बर्य परू ा र्इय ४० वर्य ननाघेको ।
घ) कभयाशता लववरण (TOR) : कार्यिर्को ितय अनसु ार ।
ङ) छनौट प्रलक्रयभ : छोटो सचु ी, प्रर्ोगात्मक परीक्षा र अन्तरवायता िागर्त आवश्र्कता अनसु ार अन्र् ।
च) िरखास्त िस्ततु बापत लमलन ट्रक लटप्परको हकमा रु. ३००/- (िइु य सर्) र व्र्ाक हो िोडर (Back hoe loader)
को िालग रु. ५०० (पााँच सर्) मात्र र्स कार्ायिर्मा नगि बझु ाई सो को रलसि सि
ं ग्न गनयु पनेछ ।
छ) सेवभ र सलु वधभ : नगरपालिकाको लनर्मानसु ार ।
ज) िरखास्त फारम र्स कार्ायिर्को वेवसाइट www.gurbhakotmun.gov.np तथा र्स कार्ायिर्बाट प्राप्त गनय
सलकने छ । रीतपवू क
य िरखास्त फारम र्री र्स कार्ायिर्मा बझु ाउनु पनेछ । रीत नपर्ु ायइ आएको िरखास्त उपर कुनै
कारवाही हुने छै न ।
द्रष्टव्य: लवस्तृत जानकारीको िालग गर्ु ायकोट नगरपालिकाको वेवसाइट www.gurbhakotmun.gov.np मा हेनयु हुन
तथा र्स कार्ायिर्को फोन न.ं ४१००७२/९८४८२०२७७८ मा सम्पकय गनय सलकने छ ।
प्रमुर्ख प्रशभसकीय अलधकृत

