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सेवा करार सम्बदधी सूचना 

(प्रथम पटक सचूना प्रकाशन ममम िः २०७७/७/२५) 

कावासो ी नगरपामिकाका नविपरासी (ब.स.ुपवूव) का िामग चाि ूआमथवक बर्व २०७७/७८ मा गररबी मनवारणका िामग 

िघ ुउद्यम मवकास कार्वक्रम (MEDPA) सञ्चािनका िामग  मपसि बमोमिमको पदमा कमवचारी आवश्र्क भएकोिे 

सेवा करारमा मिनका िामग दरखास्  आव्हान गररएको छ। र्ोग्र् ा पगुकेा इच्छुक नेपािी नागररकहरुिे र्ो सूचना 

प्रकामश  भएको ममम िे १५ (पन्ध्र) मदनमभत्र र्स कार्ाविर्मा  ोमकएको ढााँचामा पासपोटव साइिको दईुप्रम  फोटो, 

नागररक ाको प्रमाणपत्र, शमैिक र्ोग्र् ाको प्रमाणपत्र र अनभुवको प्रमाणपत्रको प्रम मिपीहरु समह  आवदेन मदनहुुन 

अनरुोध छ।   

मवज्ञापन नं. पद/  ह माग संख्र्ा र्ोग्र् उमरे 

१/०७७-७८ उद्यम मवकास सहिक ाव २ १८ बर्व परुा गरी ४५ बर्व ननाघकेो 

क. िरखास्त लिने अलदतम लमलत र िस्तुरः सचूना प्रकामस  भएको ममम िे १५ मदन । दोब्बर दस् रु म रेर आवदेन मदने 

थप अवमधको समुवधा नभएको । दरखास्  दस् रु रु. ५००।- ।  

अनलाइनबाट आवेदन ददन चाहने आवेदकहरुको लादि तल दलिंक ददईएको छ। रादरिय बादिज्य बैंकको 

कावासोती शाखामा रहेको  यस कावासोती निरपादलकाको खाता निं. ३२००१००३०१०१०००३ मा 

परीक्षा दस्तुर जम्मा िनन सदकनेछ। परीक्षा दस्तुर रादरिय बादिज्य बैंकको जुनसुकै शाखाबाट बुझाउन 

सदकनेछ । आवेदन ददनका लादि तल ददईएको दलिंक वा कावासोती निरपादलकाको वेभसाईट 

www.kawasotimun.gov.np मा रादखएको दलिंकमा मा िई आफ्नो दववरि भरी तोदकएको कािजात र 

बैंक भौचरको स््यान कपी अपलोड िनुनपनेछ।  

URL:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcSRLbxJvNHdWShZWVJ5Mcqt4zh_R8

m-czL3igvK4YtGSwpg/viewform?gxids=7757 

ख. िैलिक र्ोग्र्ताः (१) प्रामवमधक  था व्र्वसामर्क  ामिम पररर्द ्(CTEVT) बाटिः (क) मान्ध्र् ाप्राप्त उद्यम मवकास 

सहिक ाव सम्बन्ध्धी मिप्िोमा कोर्व उत्तीणव गरेको, वा  (ख) उद्यम मवकास सहिक ाव सीप परीिण  ह २ वा ३ उत्तीणव 

गरेको, वा (ग) उद्यम मवकास सहिक ाव सम्बन्ध्धी प्रामवमधक प्रवमेशका पररिा (TSLC) उत्तीणव गरेको।  

ग. छनौट लवलधः (१) संलिप्त सूची प्रकािनः कावासो ी नगरपामिकामा करारमा प्रामवमधक कमवचारी व्र्वस्थापन 

सम्बन्ध्धी कार्वमवमध, २०७५ बमोमिम  ोमकएको मापदण्ि र अङ्कका आधारमा संमिप्त सचूी प्रकाशन गररनेछ  

(२) अदतरवातायः संमिप्त सचूीमा सचूीकृ  भएका भएका उम्मदेवारहरुिे मात्र अन्ध् वा ावमा सहभागी हुन पाउनेछन ् । 

अन्ध् वा ावमा अमधक म ३० अकं ।  

घ.   सेवा करार अवलधः आमथवक बर्व २०७७/७८ को असार मसान्ध् सम्मको िामग । (कार्ाविर्को मनणवर्ानसुार करार 

अवमध थप गनव वा घटाउन समकने) 

 

           ( र्ज्ञ परुी )  

              प्रमखु प्रशासकीर् अमधकृ  
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