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कयाय सेवाभा ऩदऩूर्ति गने सम्फन्धी सूचना 

 प्रथभ ऩटक प्रकाशित र्भर्त २०७७÷०६÷०२ 

 

मस नगयऩार्रकाको रार्ग नगयऩार्रकारे खटाएको स्थानभा काभकाज गने गयी नगयऩार्रकाको रयक्त प्राववर्धक ऩद य नेऩार जरवाम ुऩरयवतिन सहमोग कामिक्रभ-२ 
(NCCSP-2)का रार्ग देहामफभोशजभको मोग्मता बएका प्राववर्धक कभिचायी सेवा कयायभभा र्रनऩुने बएकोरे मोग्मता ऩगेुका इच्छुक नेऩारी नागरयकरे १५ ददन र्बत्र भाग 
फभोशजभका वववयण य याजश्व र्तयेको यर्सद सवहत मस कामािरमभा र्नवदेन ददनहुनु सम्फशन्धत सफैको जानकायीका रार्ग मो सूचना प्रकाशित गरयएको छ । 

तऩर्सर 

क्र.स. ववऻाऩन नॊ. ऩद भाग ऩद सॊख्मा सेवा/सभूह तह न्मनुत्तभिैशऺक मोग्मता कैवपमत 

१ ०२/०७७/७८ कृवि अर्धकृत १ नेऩारकृवि सेवा अर्धकृतस्तय  
रोकसेवा आमोगरे तोकेको नेऩार कृवि सेवाको या 

ऩ तरृ्तम शे्रणीको ऩदको न्मूनतभ मोग्मता 
  

२ ०३/०७७/७८ ऩि ुसेवा  अर्धकृत १ 
नेऩारकृवि सेवा 

(बेट) 
अर्धकृतस्तय  

रोकसेवा आमोगरे तोकेको नेऩार कृवि सेवा 
(बेट)को या ऩ तरृ्तम शे्रणीको ऩदको न्मूनतभ 

मोग्मता 
  

३ ०४/०७७/७८ सव इशन्जर्नमय १ नेऩार इशन्जर्नमरयङ्ग 
सहामकस्तय 

ऩाॉचौ 
रोकसेवा आमोगरे तोकेको सव इशन्जर्नमय ऩदको 

न्मूनतभ मोग्मता 

 NCCSP2  
कामिक्रभको 

रार्ग 

४ ०५/०७७/७८ कृवि  प्रावर्धक २ नेऩार कृवि सेवा 
सहामकस्तय 

ऩाॉचौ 
रोकसेवा आमोगरे तोकेको नेऩार कृवि सेवाको या 
ऩ अनॊ प्रथभ शे्रणीको  ऩदको न्मूनतभ मोग्मता 

  

५ ०६/०७७/७८ ऩि ु सेवा प्राववर्धक २ 
नेऩार कृवि सेवा 

(बेट) 

सहामकस्तय 
ऩाॉचौ 

रोकसेवा आमोगरे तोकेको नेऩार कृवि सेवा 
(बेट)को या ऩ अनॊ प्रथभ ऩदको न्मनुत्तभमोग्मता 

  

६ ०७/०७७/७८ ऩि ु सेवा प्राववर्धक २ 
नेऩार कृवि सेवा 

(बेट) 

सहामकस्तय 
चौथो 

रोकसेवा आमोगरे तोकेको नेऩार कृवि सेवा 
(बेट)को या ऩ अनॊ विर्तम शे्रणीको  ऩदको न्मूनतभ 

मोग्मता 
  

        

७ ०८/०७७/०७८ कृवि प्राववर्धक १ नेऩार कृवि सेवा 
सहामकस्तय 

चौथो 
रोकसेवा आमोगरे तोकेको नेऩार कृवि सेवाको या 
ऩ अनॊ वितीम  शे्रणीको  ऩदको न्मूनतभ मोग्मता 

NCCSP2  
कामिक्रभको 

रार्ग 

 

 आवश्मक कागजात: रोक सेवा आमोगद्वाया र्नधाियण गरयएको दयखास्त पायभ बयी सोका साथ नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रभाशणत प्रर्तर्रवऩ, िैशऺक 
मोग्मताको प्रभाणऩत्रको प्रभाशणत प्रर्तर्रवऩ (नेऩार फावहयको िैशऺक मोग्मता बए नेऩारको ववश्वववद्यारमफाट र्रईएको  सभकऺता प्रभाण ऩत्र), कामिअनबुव बए 
सोको प्रभाशणत प्रर्तर्रवऩ, प्रचर्रत नेऩार कानून फभोशजभ सम्फशन्धत ऩरयिद वा काउशन्सर वा अन्म सॊस्थाभा दताि बएकोभा सो को प्रभाशणत प्रर्तर्रवऩ, आवदेन 
िलु्क फझुाएको सक्करै यर्सद अन्म आवश्मक कागजातहरु। 

 दयखास्त ददन े तरयका् आवदेन स्मॊभ उऩशस्थत बई वा इभेर aathabismun@gmail.com भा भार्थ उल्रेशखत कागजातहरु फझुाएय ।ऩेि गरयएका सफै 
कागजातहरुको ऩछाडी उम्भेदवाय स्वॊमरे हस्ताऺय गयी प्रभाशणत गने । 

 आवदेन िलु्क् अर्धकृत स्तयको रार्ग रु १०००। (एक हजाय भात्र) य सहामकस्तयको रार्ग रु. ५०० । (ऩाॉच सम भात्र) मस कामािरमभा नगदै वा नेऩार 
इन्बेष्टभेन्ट फै र्र डाॉफ िाखा दैरेखभा यहेको मस कामािरमको नाभभा यहेको खा.नॊ. ०६३०१४००२५००८५ भा नगद जम्भा गयेको  बौचय ।  

 उभेय् १८ फिि ऩयुा बएको । 

 ऩारयश्रर्भक, सेवा सवुवधा य अवर्ध् आठफीस नगयऩार्रकाको प्राववर्धक कभिचायी छनौट सम्फन्धी कामिववर्ध, २०७६ भा उल्रेख बए फभोशजभ हनु े।तय  ववऻाऩन 
नॊ. ०४/०७७/७८य ०८/०७७/०७८ को NCCSP2 कामिक्रभको रार्ग सेवा कयायभा र्रईन ेकभिचायीको हकभा नेऩार सयकायरे सम्फशन्धत ऩदको रार्ग तोकेको 
न्मूनतभ ऩारयश्रर्भक न्मूनतभ तरफ स्केर भात्र  उऩरब्ध हनुेछ ।ववदा सवुवधा भार्थ उशल्रशखत कामिववर्धभा उल्रेख बए फभोजभ नै हनुछे य  सेवा अवर्ध बन े
र्भर्त २०७८ असाय भसान्त सम्भ हनुछे । तय कामिक्रभ अवर्ध थऩ बई सोही ऩदको कभिचायी आवश्मकता बएभा सेवा अवर्ध सभेत थऩ गनि सवकनछे ।  

 रयत नऩगेुका य म्माद नाघी प्राप्त बएका दयखास्त उऩय कुनै कायफाही हनुछैेन ।  
 तोवकएको म्माद र्बत्र प्राप्त दयखास्तहरु भध्मेफाट छोटो सूशच (Short List) प्रकािन गयी ऩरयऺाको कामिक्रभ य र्भर्त तोवकनेछ ।  
 आवश्मक मोग्मता, ऩरयऺाको वकर्सभ, छनौटका आधाय, दयखास्त पायाभ रगामतका वविमभा थऩ जानकायी आवश्मक बएभा प्राववर्धक कभिचायी छनौट सम्फन्धी 

कामिववर्ध, २०७६ मस कामािरमको वफेसईटफाट डाउनरोड गयी हेनि सक्नहुनुेछ । 

 कामािरमको पोन नॊ ०८९६९०४७५ वा सूचना ऩाटी वा फेवसाइट www.aathabismun.gov.np फाट सभेत थऩ जानकायी र्रन सक्नहुनुेछ। 

 

                                 आठफीस नगयऩार्रका दैरेख  


