चौंरीदे उराली गाउँपाललका

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्
ढाँडखकय भञ्ज्र्ाङ्ग, काभ्रेपलाञ्चोक

सेवा करारमा पदपूलतय गर्ने सम्बन्धी सूचर्ना

सूचर्ना प्रकाशित लमलत 2078/04/27

चौंरीदे उराली गाउँपाललका अन्तगयतका स्वास््र् सं स्थाहरुमा स्वीकृत दरवन्दी अर्नुसार ररक्त रहेका ववलभन्न समुह, तह र पदहरुमा करार
सम्झौताबाट पदपूलतय गर्ने भएकोले सम्बन्धीत सबैमा जार्नकारीका लालग र्ो सूचर्ना प्रकाशित गररएको छ । र्स सूचर्ना बमोशजम
र्ोग्र्ता पुगेका इच्छु क र्नेपाली र्नागररकहरुले सूचर्ना प्रकािर्न भएको लमलतले ७(सात) ददर्न लभत्र आवश्र्क कागजातहरु सं लग्त राखी
राजश्व लतरे र र्स कार्ायलर्मा लर्नवेदर्न पेि गर्नुह
य र्न
ु अर्नुरोध छ ।
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ववज्ञापर्न र्नं.
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१. आवश्र्क न्र्ूर्नतम र्ोग्र्ता :


अ.हे .व चौंथो तहको लालग: मान्र्ता प्राप्त शिक्षण सं स्था बाट एस.एल.सी वा सो सरह उशिणय गरर मान्र्ता प्राप्त शिक्षण सं स्थाबाट
सी.एम.ए. ताललम उिीणय गरी सम्बशन्धत पररषद् ( Council) मा दताय तथा र्नवीकरण भएको ।



अ.र्न.मी चौथो तहको लालग: मान्र्ता प्राप्त शिक्षण सं स्था बाट एस.एल.सी वा सो सरह उशिणय गरर मान्र्ता प्राप्त शिक्षण सं स्थाबाट
अ.र्न.मी ताललम उिीणय गरी सम्बशन्धत पररषद् ( Council) मा दताय तथा र्नवीकरण भएको ।

२. उमेर: १८ वषय पुरा भई 40 वषय पुरा र्नर्नाघेको

।

३. दरखास्त ददर्ने स्थार्न: चौँरीदे उराली गाउँपाललकाको कार्ायलर्, ढाँडखकय भञ्ज्र्ाङ्ग ।
४. दरखायस्त ददर्ने अशन्तम लमलत : २०७८/०५/०2 गते कार्ायलर् समर्लभत्र ।
५. आवेदर्न दस्तुरः रु ४००।- र्स कार्ायलर्मा वा एर्न.सी.सी. बैंक चौंरीदे उराली िाखा ग.1.1 आन्तररक राजश्व खाता र्नं.
१४४०0०००३१1०१ मा रकम जम्मा गरे को भौचरको प्रलतललपी पेि गर्ने।

६. छर्नोटको वकलसम:


प्रारशम्भक र्ोग्र्ताक्रमको सूची प्रकािर्न र अन्तवायता ।

७. आवेदकले पेि गर्नुप
य र्ने आवश्र्क कागजातहरु :


र्नेपाली र्नागररकताको प्रामाणपत्रको प्रलतललपी,



आवश्र्क न्र्ुर्नतम िैशक्षक र्ोग्ताको लब्धाकं पत्रको प्रलतललपी,



अ.हे.व र अ.र्न.मी पदको हकमा सम्बशन्धत पररषदमा दताय तथा र्नवीकरण भएको



चाररलत्रक प्रमाणपत्र प्रलतललपी,



अर्नुभब खुल्र्ने कागजात तथा ताललम ललएको भए सो को प्रमाणपत्रको प्रलतललपी,



पासपोटय साइजको िोटो २ प्रलत,



पररक्षा दस्तुर राजश्व लतरे को रलसद,



स्थार्नीर्लाई प्राथलमकता ददइर्नेछ ।



दरखास्त

सम्बन्धी

िाराम

तथा

अन्र्

जार्नकारीको

लालग

सम्पकय

र्स

प्रमाण पत्रको प्रलतललपी,

गाउँ पाललकाको

https://chaurideuralimun.gov.np 9851310092 मा सम्पकय गर्नय सवकर्ने छ ।

महार्न दास लामा

प्रमुख प्रिासकीर् अलधकृत

वेबसाइट

चौंरीदे उराली गाउँपाललका

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्
ढाँडखकय भञ्ज्र्ाङ्ग, काभ्रेपलाञ्चोक

सेवा करारमा पदपूलतय गर्ने सम्बन्धी सूचर्ना

सूचर्ना प्रकाशित लमलत 2078/04/27

प्रस्तुत ववषर्मा गररबी लर्नवारणका लालग लघु उद्यम ववकास कार्यक्रम सञ्चालर्न लर्नदे शिकाको दिा ५ वमोशजम

आलथयक बषय

२०७८/७९ को लालग तपशिल बमोशजमको उद्यम ववकास सहजकतायको सेवा करारमा पदपूलतय गर्नुप
य र्ने भएकोले तपशिल बमोशजम
र्ोग्र्ता पुगेका इच्छु क १८ वषय उमेर पुगेका र्नेपाली र्नागाररकबाट दरखास्त सूचर्ना आव्हार्न गररएको छ ।
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ववज्ञापर्न र्नं.
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२

कैविर्त

१. आवश्र्क न्र्ूर्नतम र्ोग्र्ता र अर्नुभव :


प्राववलधक शिक्षा तथा ब्र्वसावर्क ताललम केन्र (CTEVT) बाट उद्यम ववकास सहजकताय सम्बन्धी लडप्लोमा कोषय
उशिणय गरे को वा



प्राववलधक शिक्षा तथा ब्र्वसावर्क ताललम केन्र (CTEVT) बाट मान्र्ता प्राप्त उद्यम ववकास सहजकताय सम्बन्धी
लसप पररक्षण तह ३ उशिणय गरे को वा



प्राववलधक शिक्षा तथा ब्र्वसावर्क ताललम केन्र (CTEVT) बाट मान्र्ता प्राप्त उद्यम ववकास सहजकताय सम्बन्धी
प्राववलधक प्रवेशिका परीक्षा (TSLC) ३ उशिणय गरे को ।

२. उमेर: १८ वषय पुरा भई ४0 वषय पुरा र्नर्नाघेको

।

३. दरखास्त ददर्ने स्थार्नः चौंरीदे उराली गाउँपाललकाको कार्ायलर् ढाँडखकय भञ्ज्र्ाङ्ग, काभ्रे ।
४. दरखास्त

िाराम

पाइर्ने

स्थार्नः

चौंरीदे उराली

गाउँपाललकाको

कार्ायलर्

ढाँडखकय

भञ्ज्र्ाङ्ग,

काभ्रे

वा

www.chaurideuralimun.gov.np मा उपलब्ध हुर्नेछ ।
८.

आवेदर्न दस्तुरः रु ४००।- र्स कार्ायलर्मा वा एर्न.सी.सी. बैं क चौंरीदे उराली िाखा ग.1.1 आन्तररक राजश्व खाता र्नं.
१४४०0०००३१1०१ मा रकम जम्मा गरे को भौचरको प्रलतललपी पेि गर्ने ।

५. दरखास्त ददर्ने अशन्तम लमलतः 207८/05/10 गते कार्ायलर् समर् लभत्र ।
६. आवेदर्न साथ सं लग्र्न हुर्नपु र्ने कागजातहरुः क) लर्नवेदर्न, ख) बार्ोडाटा, ग) िैशक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको प्रलतललपी, घ)
सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र भएमा त्र्सको प्रलतललपी, ङ) र्नेपाली र्नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतललपी, च) कामको अर्नुभव
खुलेको कागजातहरू
७. सेवा तथा सुववधाहरूः र्ोग्र्ता र अर्नुभवको आधारमा गाउँपाललकाले सम्झौतामा तोकेअर्नुसार तलब स्केल र विल्डमा
खवटएको अवस्थामा र्ातार्ात खचय तथा दै लर्नक भ्रमण भिा उपलब्ध गराईर्नेछ ।
८.

छर्नौटको तररकाः प्रारशम्भक र्ोग्र्ताक्रमको सूची प्रकािर्न गरी अन्तरवाताय ललइर्ने छ ।

९.



स्थार्नीर्लाई प्राथलमकता ददइर्नेछ ।



दरखास्त सम्बन्धी िाराम तथा अन्र् जार्नकारीको लालग सम्पकय र्स गाउँ पाललकाको वेबसाइट https://chaurideuralimun.gov.np
9851310092 मा सम्पकय गर्नय सवकर्ने छ ।
महार्न दास लामा

प्रमुख प्रिासकीर् अलधकृत

