
 

सुर्यगढी गाउँ कार्यपालिकको कार्ायिर् 

चोकदे  ,नुवाकोट  

प्रदेश नं.३, नेपाि 

 

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना 
(सुचना प्रकालशत लितत  :२०७५/७/१६) 

 

३ नं. प्रदेश सरकारको “प्रदेश सरकारको पहिचान, नागरीकिार्य तनशुल्क कानुनी सिार्ता अलिर्ान” 
कार्यक्रि अन्तगयत लितत २०७५।०६।०५ को प्रदेश नं. ३ को आन्तररक िालििा तथा कानुन िन्रािर्को 
करार सेवा लिने सम्बन्धी सुचना प्रकालशत िँुदा तोककएको सिर्िा र्स गाउँपालिकाको कार्ायिर्िा 
कुनैपनी दरखास्त नपरकोिे सुर्यगढी गाउँपालिकाको िागी कानुनी सिजकताय पदिा देिार्को संख्र्ा र 
र्ोग्र्ता िएको व्र्क्तत करारिा राखु्न पने िएकािे र्ोग्र्ता पुगेका नेपािी नागररकिरुिे र्ो सूचना 
प्रकालशत िएको लिततिे १५ (पन्र)हदन लिर कार्यिर् सिर्िा दरखास्त हदन िुन सम्वक्न्धत सवैको िागग 
र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । र्सको फाराि, दरखास्त दस्तुर, कार्य–वववरण, पाररश्रलिक, सेवाका 
शतयिरु सहितको ववस्ततृ वववरण कार्ायिर्बाट वा र्स कार्यिर्को वेवसार्ट www.suryagadhimun.gov.np 

बाट उपिब्ध िुनेछ ।  
पद नाि  संख्र्ा 

काननी सिजकताय  १ 

२. शैक्षिक योग्यता र अनुभव: 
 १.  नेपािी नागररक । 
२.  प्रववणता प्रिाणापर ति वा सो सरि उविणय गरेको ।  
३.  दरखास्त हदने अक्न्ति लितत सम्ििा १८ बर्य उिेर पुरा िई ५१ वर्य ननाघेको िुनुपने । 
४. अन्र् प्रचलित कानुनद्वारा अर्ोग्र् निएको । 
 

३.   छनौट प्राथलमकता 
 क. शैक्षिक र्ोग्र्ता  

१. काननुिा स्नातक गरी काननु व्र्वशार्ीको प्रिाणपर प्राप्त गरेको ।  
२. काननुिा स्नातक गरेको । 
३. काननु बािेकका कुन ैपतन संकार्िा स्नातक उततणय गरेको ।  
४. प्रववणता प्रिाणपर ति(+२) वा सो सरि उतीणय गरी काननु व्र्वसार्ीको प्रिाणपर प्राप्त 

गरेको ।  
ख. शैक्षिक शे्रणी  
ग. बालसन्दा  

१. सम्बक्न्धत गाउँपालिकाको बालसन्दा  
२. सम्बक्न्धत क्जल्िाको बालसन्दा ।  
३. सम्बक्न्धत क्जल्िा िन्दा बाहिरको बालसन्दा ।  

घ. िहििा उम्िेदवार िार्य प्राथलिकता  
ङ. स्थातनर् तििा काि गरेको िहििा उम्िेदवार  
च. अन्तवाताय ।  
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४.  दरखास्तमा संिग्न गनुपुननेः उम्िेदवारको व्र्क्ततगत वववरण, शैक्षिक र्ोग्र्ता र चारीत्ररक 
प्रिाणपरको प्रिाणणत प्रततलिवप, नेपािी नागररकताको प्रिाणपरको प्रिाणणत प्रततलिवप, अनुिवको 
प्रिाणणत प्रततलिवप तथा प्रचलित नेपाि कानून बिोक्जि वा अन्र् तनकार्िा दताय िएको प्रिाणणत 
प्रततलिवप संिग्न िुनुपनेछ । पेश गररने सबै प्रततलिवपको पछाडी उम्िेदवार स्वरं्िे िस्तािर गरी 
प्रिाणणत गने ।  

५. दरखास्त ददने अन्न्तम लमततेः २०७५।७।३० गते कायाुिय समय लभत्र । उति हदन सावयजतनक त्रबदा 
परेिा सोको िोलिपल्ट वा सो पतछ कार्ायिर् खुिेको पहििो हदन कार्ायिर् सिर् लिर ।  

६. दरखास्त बुझाउने स्थानेः सुर्यगढी गाउपालिकाको कार्यिर् । 

७. अन्तवातुाु लमततेः पतछ तनधायरण िए बिोक्जि िुनेछ ।  

पुनश्चः थप जानकारीको िागग सम्पकय  नं. ०१० ६८००४२, ९७५१०२३३२६ 

प्रिुख प्रशासकीर् अगधकृत 


