
                         

 

उद्यम विकास सहजकर्ाा (EDF) करारमा पदपूर्र्ा गरे्न सम्बन्धी सूचर्ना 
प्रथम पटक प्रकाशिर् र्मर्र् २०७८/०८/२४ 

 यस र्नगरपार्िकाको आ.ि. २०७८/०७९ मा सञ्चािर्न हरु्ने गररबी र्र्निारणका िार्ग िघ ुउद्यम विकास 
कायाक्रम (MEDPA) को व्यिशथथर् रुपमा कायाान्ियर्नको िार्ग आिश्यक उद्यम विकास सहजकर्ाा (EDF) पद ररक्त 
रहेकोिे उक्त पदको खलु्िा प्रर्र्योर्गर्ात्मक प्रर्र्थपधाात्मक परीक्षाको माध्यमबाट करार सेिामा र्िइ पदपूर्र्ा गर्नुापरे्न 
भएकोिे र्र्नम्र्न बमोशजम योग्यर्ा पगेुका इच्छुक र्नेपािी र्नागररकिे यो सूचर्ना प्रकािर्न भएको र्मर्र्िे ७ (सार्) 
ददर्नर्भत्र माग बमोशजमका वििरण राजश्व र्र्रेको रर्सद सवहर् यस कायााियमा र्र्निेदर्न ददर्नहुरु्न सम्बशन्धर् सबैको 
जार्नकारीको िार्ग यो सूचर्ना प्रकािर्न गररएको छ ।  

क्र.स. विज्ञापर्न रं्न. पद र्ह माग संख्या 
१ Shadmun/PM/04/078/79 उद्यम विकास सहजकर्ाा (EDF) सहायकथर्र चौथो २ (दईु) 

१. आिश्यक न्यूर्नर्म योग्यर्ा र अर्नभुिः 
(क) प्राविर्धक शिक्षा र्था ब्यिसावयक र्ार्िम पररषद् (र्सवटइर्भटी) बाट मान्यर्ा प्राप्त उद्यम विकास सहजकर्ाा 

सम्बन्धी र्िप्िोमा कोषा उशिणा गरेको, िा 
(ख) प्राविर्धक शिक्षा र्था ब्यिसावयक र्ार्िम पररषद् बाट उद्यम विकास सहजकर्ाा सीप परीक्षण र्ह २ िा 

३ उिीणा गरेको, िा 
(ग) प्राविर्धक शिक्षा र्था ब्यिसावयक र्ार्िम पररषद् बाट मान्यर्ा प्राप्त उद्यम विकास सहजकर्ाा सम्बन्धी 

प्राविर्धक प्रिेशिका परीक्षा (वटएसएिसी) उिीणा गरेको । 

(घ) कशम्र्मा ३ मवहर्ने कम्प्यटुर र्ार्िम र्िई आधारभरु् कम्प्यटुर सीप भएको । 

(ङ) उमेरः कशम्र्मा १८ बषा पूरा भई ४० बषा र्नर्नाघेको ।  

२. दरखाथर् ददर्ने थथार्नः षिार्नन्द र्नगर कायापार्िकाको कायाािय,  ददङ्गिा, भोजपरु। 

३. दरखाथर् ददर्ने अशन्र्म र्मर्र्ः र्मर्र् २०७८/०९/०१ गरे् कायाािय समय १६:०० बजे र्भत्र 

४. आिदेर्न दथर्रुः रु. ४००।–  (चार सय) 

५. छर्नौटको वकर्समः प्रारशम्भक योग्यर्ाक्रम र अन्र्रिार्ाा 
६. आिदेर्न साथ संग्िर्न कागजार्हरुः आिेदकिे प्रमाशणर् गरेका देहाय बमोशजमका कागजार्हरुको प्रर्र्र्िवप पेि 
 गर्नुा परे्नछ ।

▪ र्िशखर् र्र्निदेर्न 

▪ दरखाथर् फारम 

▪ र्नागररकर्ाको प्रमाणपत्र 

▪ िैशक्षक योग्यर्ाका प्रमाणपत्र 

▪ अर्नभुि सम्बन्धी कागजार् 

▪ २ प्रर्र् पासपोटा साइजको फोटो 
७. सेिा सवुिधाहरुः र्नगर कायापार्िका  कायााियिे र्ोके बमोशजम हरु्नेछ । 



                         

 

८. पदिे सम्पाददर् गर्नुापरे्न कायावििरण (ToR) र्नगरपार्िकािे उपिब्ध गराए बमोशजम हरु्नेछ । 

९. आिेदकहरुिे इमिे माफा र् समेर् आिदेर्न ददर्न सक्र्नेछर्न ्। 

 

र्नोटः आिदेर्नको फारम िगायर्का अन्य जार्नकारीका िार्ग कायााियको सम्पका  रं्न. ०२९४२११२५ मा सम्पका  
गर्ना िा िेभसाईट www.shadanandmun.gov.np मा समेर् हेर्ना सवकर्नेछ । 

 

 

 

 

गणेि विक्रम बथर्नेर् 

प्रमखु प्रिासकीय अर्धकृर् 

बोधाथा: 
श्री सूचर्ना र्था प्रविर्ध िाखा: िेभसाईटमा अपिोि गरी प्रकािर्न गररददर्नहुरु्न । 

 


