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सूचना ूकािशत िमितः २०७५/०२/२१ 

िनयिुक्त-पऽ बझु्न आउने सूचना 
 

नेपाल िव तु ूािधकरण¸ ूधान कायार्लयबाट िमित  २०७५/०१/२१¸ २०७५/०१/२८ / २०७५/०२/११  को गोरखापऽमा 
ूकािशत नितजा ूकाशन एवं िसफािरस सम्बिन्ध सूचना अनसुार िनम्न िलिखत िव ापन नम्बर र पदह मा सफल उम्मेदवारह लाई नेपाल िव तु 
ूािधकरणको केन्िीय कमर्चारी ूशासन शाखा, दरवारमागर्, काठमाड बाट िनम्नानसुारको िमितमा िनयिुक्त-पऽ िदइने भएकोले यसै सूचना साथ 
संलग्न नोकरी तथा बैयिक्तक िववरण फारम र गोपनीयताको सपथ महण फारम २-२ ूित अिनवायर् पमा भरी िनरोिगताको ूमाण पऽ (नेपाल 
सरकारको अःपतालह बाट)¸ पिरचय खलु्न ेकागजात (ूवेश पऽ, नागिरकताको ूमाणपऽ, पिरचय पऽ आदी) र सम्पूणर् शैिक्षक योग्यताका 
ूमाणपऽह  (२-२ ूित नोटरी पिब्लकबाट ूमािणत गराई) िनयिुक्त-पऽ बझु्न आउन ुहनु सूिचत गिरन्छ ।  
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४ फोरमेन ूािविधक ईलेिक्शकल ईलेिक्शकल 
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नोटः 
१) उिल्लिखत िमितमा िनयिुक्त-पऽ बिुझ यस ूािधकरणको भक्तपरु, खिरपाटी िःथत तािलम केन्िमा मािथ उिल्लिखत िमितमा हनुे तीन िदन े

Induction Training मा सहभागी हनु समेत सम्बिन्धत सबैलाई यसै सूचना ारा जानकारी गराइन्छ। तािलममा सहभागी हनुको लािग केन्िीय 
कायार्लय¸ दरबारमागर्बाट सवारी साधन (िबहान ९:०० बजे) ब्यवःथा गिरनछे । 


