Og?jf gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
Og?jf, ;'g;/L
1 g+ k|b]z, g]kfn

सेवा करारमा कममचारी पदपर्ु तम सम्बर्धि सच
ू ना
-k|yd k6s k|sflzt ldlt @)&&÷)^÷#)_
Og/jf gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{nodf tkl;nsf kbdf ;]jf s/f/ dfWodaf6 kbk'tL{ ug'{kg]{ ePsf]n] b]xfo
adf]lhd of]Uotf ePsf OR5's pDd]åf/x?n] ldlt @)&& कार्तिक १४ ut] ;Dd sfof{no ;dodf gu/ sfo{kflnsfsf]
sfof{nodf l/tk"j{s b/vf:t k]z ug{ x'g of] ;"rgf k|sfzg ul/Psf] 5 . l/tk"j{s k]z x'g gcfPsf cfj]bg pk/ s'g}
sf/jfxL ul/g] 5}g .
qm=;+ lj1fkg
kbsf] gfd
Dfu kb
Go"gtd z}lIfs of]Uotf
g+=
;+Vof
!=
!–
इर्जिर्ियर, र्िर्िल )ििरल( ,
१
माजयता प्राप्त र्िक्षण िस्ं थाबाट र्िर्िल इर्जिर्ियररङग् र्िषयमा कर्ततमा
)&&÷&* अर्िकृ त छै ठौं तह
र्ब.ई .िा िो िरह उत्तीणि ।
@=
@–
िब-इर्जिर्ियर ,िहायक स्तर
३
माजयता प्राप्त र्िक्षण िंस्थाबाट र्िर्िल इर्जिर्ियररङग् र्िषयमा कर्ततमा
)&&÷&* पाचौं तह
प्रमाणपत्र तह उत्तीणि ।
#=
#–
कत्यटु र अपरे टर िहायक स्तर ,
२
माजयता प्राप्त र्िक्षण िंस्थाबाट कत्यटु र र्िषय र्लई प्रर्िणता प्रमाण पत्र तह
)&&÷&* पाच ौँ तह
िा िो िरह उत्तीणि िा माजयता प्राप्त िैर्क्षक िंस्थाबाट प्रर्िणता प्रमाणपत्र तह
िा िो िरह उत्तीणि गरी रर्िष्टर्ि िंस्थाबाट कर्ततमा ६ मर्हिाको कत्यटु र
तार्लम प्राप्त िा माजयता प्राप्त र्िक्षण िंस्थाबाट प्रर्िणता प्रमाणपत्र तह िा िो
िरह उत्तीणि गरी र्िज्ञाि तथा प्रर्िर्ि मजत्रालयबाट Semi Skilled Man
Power को लार्ग िंचार्लत छ मर्हिाको कत्यटु र तार्लम प्राप्त ।
$=
$–
अर्िस्टेजट िब-इर्जिर्ियर ,
२
माजयता प्राप्त र्िक्षण िंस्थाबाट एि.एल.र्ि. िा िो िरह उत्तीणि गरी
)&&÷&* िहायक स्तर च थो तह
ितबर्जित र्िषयमा तार्लम प्राप्त िा प्रार्िर्िक र्िक्षालयबाट ितबर्जित
र्िषयमा र्ट.एि.एल.र्ि. उत्तीणि ।
%=
%–
अर्मि ,िहायक स्तर च थो तह
४
माजयता प्राप्त र्िक्षण िस्ं थाबाट गर्णत र्िषय र्लई एि.एल.र्ि. िा िो िरह
)&&÷&*
उत्तीणि गरी ििे िा र्ियोमेर्टक्ि र्िषयमा कर्ततमा १ )एक( िषिको तार्लम
प्राप्त गरे को ।
^=
^–
िहायक कत्यटु र अपरे टर ,
१४
माजयता प्राप्त र्िक्षण िस्ं थाबाट कत्यटु र र्िषय र्लई एि.एल.र्ि. िा िो िरह
)&&÷&* िहायक स्तर च थो तह
उत्तीणि िा माजयता प्राप्त िैर्क्षक िस्ं थाबाट एि.एल.र्ि. िा िो िरह उत्तीणि
गरी रर्िष्टर्ि िंस्थाबाट कर्ततमा ३ मर्हिाको कत्यटु र तार्लम प्राप्त िा
माजयता प्राप्त र्िक्षण िंस्थाबाट एि.एल.र्ि. िा िो िरह उत्तीणि गरी र्िज्ञाि
तथा प्रर्िर्ि मजत्रालयबाट Semi Skilled Man Power को लार्ग
िचं ार्लत तीि मर्हिाको कत्यटु र तार्लम प्राप्त ।
&=
&–
अहेि ,िहायक स्तर च थो तह
५
माजयता प्राप्त िैर्क्षक िंस्थाबाट एि.एल.र्ि. िा िो िरह उत्तीणि गरी माजयता
)&&÷&*
प्राप्त िैर्क्षक िंस्थाबाट र्ि.एम.ए.)अहेि( कोषि उत्तीणि गरी िेपाल स्िास््य
व्यििायी पररषदमा दताि िएको ।
*=
*–
अिर्म ,िहायक स्तर च थो तह
५
माजयता प्राप्त िैर्क्षक िंस्थाबाट एि.एल.र्ि. िा िो िरह उत्तीणि माजयता प्राप्त
)&&÷&*
िैर्क्षक िस्ं थाबाट अिर्म कोषि उत्तीणि गरी िेपाल स्िास््य व्यििायी
पररषदमा दताि िएको ।
(=
(–
ल्याब अर्िस्टेजट ,िहायक स्तर
१
माजयता प्राप्त िैर्क्षक िंस्थाबाट एि.एल.र्ि. िा िो िरह उत्तीणि माजयता प्राप्त
)&&÷&* च थो तह
िैर्क्षक िस्ं थाबाट ल्याब अर्िस्टेजट कोषि उत्तीणि गरी िेपाल स्िास््य
व्यििायी पररषदमा दताि िएको ।
!)= !)–
इलेर्क्िर्ियि , िहायक स्तर
२
माजयता प्राप्त िैर्क्षक िस्ं थाबाट एि.एल.र्ि. िा िो िरह उत्तीणि गरी रर्िष्टर्ि
)&&÷&* च थो तह
िंस्थाबाट कर्ततमा ६ मर्हिाको इलेर्क्िर्ियि ितबर्जि तार्लम प्राप्त ।

!!=

!!–
)&&÷&*
!@–
)&&÷&*
!#–
)&&÷&*
!$–
)&&÷&*

िगर प्रहरी अ.ि.ई ,िहायक स्तर
च थो तह
िगर प्रहरी हिल्दार ,िहायक
स्तर तेस्रो
िगर प्रहरी ििाि ,िहायक स्तर
दोस्रो तह
िगर प्रहरी ििाि ििारी (
)चालक, िहायक स्तर दोस्रो तह

!%–
)&&÷&*
!^–
)&&÷&*

फायरतयाि ििाि ,िहायक स्तर
दोस्रो तह
िारी ििारी चालक ,श्रेणी
र्िर्हि प्रथम तह

५

!&=

!&–
हलुका ििारी चालक ,श्रेणी
)&&÷&* र्िर्हि प्रथम तह

७

!*+

!*–
इलेर्क्िर्ियि िहायक हेल्पर ,
)&&÷&* श्रेणी र्िर्हि प्रथम तह

६

!(

!(–
कायािलय िहयोगी ,श्रेणी र्िर्हि
)&&÷&* प्रथम तह
@)–
कुर्चकार ,श्रेणी र्िर्हि प्रथम तह
)&&÷&*

२५

!@=
!#=
!$=

!%=
!^=

@)

१
३
२०
१

५

१६

माजयता प्राप्त र्िक्षण िंस्थाबाट कक्षा ८ िा िो िरह उत्तीणि गरी प्रहरी िेिामा
जयिु तम १० िषि िेिा परु ा गरी कर्ततमा हिल्दार पदबाट िेिा र्ििृत िएको ।
माजयता प्राप्त र्िक्षण िस्ं थाबाट कक्षा ८ िा िो िरह उत्तीणि गरी प्रहरी िेिामा
जयिु तम १० िषि िेिा परु ा गरी कर्ततमा ििाि पदबाट िेिा र्ििृत िएको ।
माजयता प्राप्त र्िक्षण िस्ं थाबाट कक्षा ८ िा िो िरह उत्तीणि गरी कुिै पर्ि
िरकारी र्िकायमा १ िषि िेिा परु ा गरे को अििु ि िएको ।
माजयता प्राप्त र्िक्षण िंस्थाबाट कक्षा ८ िा िो िरह उत्तीणि गरी हलुका
ििारी चालक अिमु र्त पत्र )लाईिेजि( प्राप्त गरी कुिै पर्ि िरकारी र्िकायमा
१ िषि िेिा परु ा गरे को अििु ि िएको ।
माजयता प्राप्त र्िक्षण िंस्थाबाट कक्षा ८ िा िो िरह उत्तीणि गरी कुिै पर्ि
िरकारी र्िकायमा १ िषि िेिा परु ा गरे को अििु ि िएको ।
माजयता प्राप्त र्िक्षण िंस्थाबाट कक्षा ८ िा िो िरह उत्तीणि गरी िारी ििारी
चालक अिमु ती पत्र )लाईिेजि( प्राप्त गरी कुिै पर्ि िरकारी र्िकायमा १ िषि
िेिा परु ा गरे को अििु ि िएको ।
माजयता प्राप्त र्िक्षण िस्ं थाबाट कक्षा ८ िा िो िरह उत्तीणि गरी हलुका
ििारी चालक अिमु र्त पत्र )लाईिेजि( प्राप्त गरी कुिै पर्ि िरकारी र्िकायमा
१ िषि िेिा परु ा गरे को अििु ि िएको ।
माजयता प्राप्त र्िक्षण िंस्थाबाट कक्षा ८ िा िो िरह उत्तीणि गरी ितबर्जित
र्िषयमा दक्षता हार्िल गरी कुिै पर्ि िरकारी र्िकायमा १ िषि िेिा परु ा
गरे को अििु ि िएको ।
माजयता प्राप्त र्िक्षण िंस्थाबाट कक्षा ८ िा िो िरह उत्तीणि गरी कुिै पर्ि
िरकारी र्िकायमा १ िषि िेिा परु ा गरे को अििु ि िएको ।
िािारण लेख पढ गिि िाजिे र कुिै पर्ि िरकारी र्िकायमा १ िषि िेिा परु ा
गरे को अििु ि िएको ।

दरखास्त र्दने उम्मेद्वारहरु प्रचर्ित कानुनद्वारा अयोग्य नभएको हुनु पनेछ ।
!=pd]/sf] xsdf M
क. lj1fkg g+= !–)&&÷&* b]lv lj1fkg g+=%–)&&÷&* ;Dd र lj1fkg g+= &–)&&÷&* b]lv lj1fkg g+=(–
)&&÷&* ;Ddsf] pd]/ M दरखास्त र्दिे र्दि कर्ततमा १८ िषि परु ा िई ३५ िषि ििाघेको र मर्हलाको हकमा ४० िषि ििाघेको
िेपाली िागरीक हुिु पिेछ ।
ख. lj1fkg g+= !!–)&&÷&* b]lv lj1fkg g+=!@–)&&÷&* ;Dd र !^–)&&÷&* b]lv lj1fkg g+=@)–)&&÷&*
;Ddsf] pd]/ M दरखास्त र्दिे र्दि कर्ततमा १८ िषि परु ा िई ५० िषि ििाघेको िेपाली िागरीक हुिु पिेछ ।
ग. lj1fkg g+= ^–)&&÷&*, !)–)&&÷&*, !#–)&&÷&* b]lv lj1fkg g+=!%–)&&÷&* ;Ddsf] pd]/ M दरखास्त र्दिे
र्दि कर्ततमा १८ िषि परु ा िई ४० िषि ििाघेको िेपाली िागरीक हुिु पिेछ ।
@=l;len OlGhlgo/ kbsf] nflu ;+nUgx'g'kg]{ sfuhftx?M JolQmut ljj/0f, gf=k|=k=sf] k|ltlnlk, z}lIfs of]Uotfsf]
k|df0fkqsf] k|ltlnlk, g]kfn OlGhlgol/Ë sfplG;n btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk, sfo{ cg'ejsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk र
हालिालै र्खर्चएको फोटो ३ प्रर्त र cGo kbsf] nflu M JolQmut ljj/0f, gf=k|=k=sf] k|ltlnlk, lj1fkgdf tf]lsPsf] z}lIfs
of]Uotfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk, sfo{ cg'ejsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk र हालिालै र्खर्चएको फोटो ३ प्रर्त .
#= cfj]bg z'NsM l;len OlGhlgo/, अर्िकृ त छै ठौं तहको nflu ?= !,)))।- -Ps xhf/_ , िहायक स्तर पाचौं तह nflu ?= &))।- ;ft ;o_, िहायक स्तर च थो तह kbsf] nflu ?= %))।- -kfFr ;o_ र cGo kbsf] nflu ?= #))।- -ltg ;o_
$= cfj]bg lbg] tl/sfM /f=jf=a}+s Og?jf zfvfdf /x]sf] o; sfof{nosf] vftf g+= २२२०१००३०१०१०००३ cfj]bg z'Ns
hDdf u/]sf] ef}r/sf] ;Ssn} k|lt jf sfof{nodf hDdf u/]sf] gubL /l;b ;+nUg /fvL cfkm} sfof{nodf pkl:yt eO{
b/vf:t k]z ug'{ kg]{5 .
%= 5gf}6sf cfwf/x? M प्रारर्तिक योग्यताक्रम िर्ू च र अजतिािताि । अजतिािताि र्मर्त प्रारर्तिक योग्यताक्रम िर्ू च प्रकािि िए पछी तोर्किेछ ।
^ यो िचू िा िगरपार्लकाको िेििाईट Webpage: www.inaruwa.mun.gov.np df / sfof{nosf] ;"rgf kf6Ldf 6fF; गररएको
5.
७= ;"rgf ;DaGwdf s'g} s'/f a'em\g' k/]df sfof{nodf ;Dks{ /fvL a'em\g ;lsg]5 .
प्रमुख प्रशासकीय अर्िकृत

