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“  सु र घर

अपा ता सहायता सहजकता पदका लािग दरखा  आ ान ग रएको सूचना
 

थम पटक कािशत 
 
यस धमदेवी नगरपािलकामा अपा ता भएका ह लाई आव क पन स ूण सूचना तथा 
लािग ापना ग रने अपा ता सहायता क का लािग ित धा क परी ा ारा करार सेवामा एकजना अपा ता सहायता 
सहजकताको पदपूित गनुपन भएकाले आव क ूनतम यो ता पुगेका इ ु क यो  नेपाली नाग रकह बाट दरखा  
आ ान ग रएको छ । यसका लािग तोिकएको दरखा  फाराममा भनु पन स ूण िववरणह  भरी पासपोट साईजको 
फोटो १ ित टाँस गरी सोका साथ आ नो नेपाली नाग रकता
अ म शैि क यो ता माण प को टा कृ
अधक ी तथा नेपाल बाहेक अ  मुलुकबाट हािसल गरेको शैि क यो ता भएमा सोको साथमा ि भुवन िव िव ालयबाट 
समक ता िनधारण गरेको माणप  समेत संल  गरी यस नगरपािलकाको कायालय सम
तोिकएको आव क ूनतम शैि क यो ता नभएको र तोिकएको परी ा द ुर नबुझाएका दरखा  उपर कुनै कारवाही 

ने छैन । साथै, चिलत कानून बमोिजम अयो  ठह रने उ े ारह को दरखा  उपर कुनै कारवाही ने छैन । झु ा 
िववरण उ ेख गरी दरखा  फाराम भरेमा सो को जवाफदेही दरखा वाला यं नु पनछ ।

१. िव ापन नं:- १४-२०७९/८० 
२. पदः - अपा ता सहायता सहजकता 
३. मागसं ा:- १ जना 
४. सेवाको िकिसम :- करार सेवा 
५. दरखा  बुझाउने अ म िमितः

सावजिनक िवदा परेमा सो िदनको भोिल प  बुझाउन सिकने छ ।
६. उ े ारको छनौट िविध:-  मौ खक अ वाता तथा अ  िविवध प को मू ा न
७. दरखा  फाराम ा  गन र बुझाउनु पन ान

dharmadevimun.gov.np बाट दरखा  फाराम ा  गरी उ  फाराम भरी कायालयमा बुझाउनु पन
८. परी ा द ुर . ३००/- (अ रेपीः  
९. परी ा द ुर बुझाउने कृयाः  बक भौचर वा राज  ितरेको भौचर फारामसाथ पेश गनुपनछ । 

गनुपन बै ः  नेपाल एस. िब. आई
४१३९५२४१२०७००४, कायालयको कोडः  

१०. परी ा स ालन ने िमित, समय र ान
धमदेवी नगरपािलकाको सूचना पाटीमा टाँस ग रनेछ । साथै वेब साइट र
मा समेत कािशत ग रनेछ । 

११. आवेदन ीकृत/अ ीकृत तथा िव ापन र  गन स ूण अिधकार सहजकता छनौट तथा िसफा र
िनिहत रहनेछ । 

१२. मािसक तलवः  करार स झौतामा उ ेख भए बमोिजम नेछ ।
१३. आव क ूनतम यो ताः  

(क) नेपाली नाग रक । 
(ख) अपा ता भएका  । 
(ग) मा ता ा  िश ण सं ाबाट 
(घ) नैितक पतन दे खने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसुरदार नठह रएको ।
(ङ) अपा ता स ी काम गन सरकारी तथा गैरसरकारी स
स  तािलम िलएको, बिहरा नाग रकको लािग सांकेितक भाषा दोभासे तािलम ा  गरेको
भएको मिहलालाई िवशेष ाथिमकता िदइनेछ ।
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र घर‚ गाँऊ‚ शहर‚ िवकास र समृ  धमदेवीको रहर” 

अपा ता सहायता सहजकता पदका लािग दरखा  आ ान ग रएको सूचना 

थम पटक कािशत िमित: २०७९/१२/०२ 

नगरपािलकामा अपा ता भएका ह लाई आव क पन स ूण सूचना तथा परामश सेवा दान गनका 
लािग ापना ग रने अपा ता सहायता क का लािग ित धा क परी ा ारा करार सेवामा एकजना अपा ता सहायता 
सहजकताको पदपूित गनुपन भएकाले आव क ूनतम यो ता पुगेका इ ु क यो  नेपाली नाग रकह बाट दरखा  

। यसका लािग तोिकएको दरखा  फाराममा भनु पन स ूण िववरणह  भरी पासपोट साईजको 
ित टाँस गरी सोका साथ आ नो नेपाली नाग रकता, अपा ता प रचय-प  र दरखा  िदने पदको लािग तोिकएको 

अ म शैि क यो ता माण प को टा कृ , चा रि क माणप  परी ा द ुर ितरेको बक भौचरको / 
अधक ी तथा नेपाल बाहेक अ  मुलुकबाट हािसल गरेको शैि क यो ता भएमा सोको साथमा ि भुवन िव िव ालयबाट 
समक ता िनधारण गरेको माणप  समेत संल  गरी यस नगरपािलकाको कायालय सम  पेश गनु पनछ । रत नपुगेको
तोिकएको आव क ूनतम शैि क यो ता नभएको र तोिकएको परी ा द ुर नबुझाएका दरखा  उपर कुनै कारवाही 

चिलत कानून बमोिजम अयो  ठह रने उ े ारह को दरखा  उपर कुनै कारवाही ने छैन । झु ा 
ेख गरी दरखा  फाराम भरेमा सो को जवाफदेही दरखा वाला यं नु पनछ । 

अपा ता सहायता सहजकता (अपा ता भएको  मा ै) 

दरखा  बुझाउने अ म िमितः - २०७९/१२/१६ (िव ापन भएको िमित देखी १५ िदन िभ
सावजिनक िवदा परेमा सो िदनको भोिल प  बुझाउन सिकने छ । 

 मौ खक अ वाता तथा अ  िविवध प को मू ा न 
दरखा  फाराम ा  गन र बुझाउनु पन ान:- धमदेवी नगरपािलकाको 

बाट दरखा  फाराम ा  गरी उ  फाराम भरी कायालयमा बुझाउनु पन
अ रेपीः  तीनसय पैयाँ मा ) 

परी ा द ुर बुझाउने कृयाः  बक भौचर वा राज  ितरेको भौचर फारामसाथ पेश गनुपनछ । 
आई. बै  िल., धमदेवी शाखा, मुडेशिन रे ग १.१ आ रक राज  खाता 

कायालयको कोडः  ८०१०१०४१३ ।) 
समय र ान:- दरखा  फाराम भन अ म ाद सिकएको दुईिदन िभ  यस 

नगरपािलकाको सूचना पाटीमा टाँस ग रनेछ । साथै वेब साइट र https://dharmadevimun.gov.np/

अ ीकृत तथा िव ापन र  गन स ूण अिधकार सहजकता छनौट तथा िसफा र

उ ेख भए बमोिजम नेछ । 

मा ता ा  िश ण सं ाबाट +२ वा सो सरह उ ीण गरेको । 
नैितक पतन दे खने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसुरदार नठह रएको । 

गन सरकारी तथा गैरसरकारी स  सं ामा काम गरेको अनुभव भएको
बिहरा नाग रकको लािग सांकेितक भाषा दोभासे तािलम ा  गरेको, 

भएको मिहलालाई िवशेष ाथिमकता िदइनेछ । 

मुख शासकीय अिधकृत

कोशी देश‚ नेपाल 

Koshi Province, Nepal 

gmail : dharmadevimun@gmail.com, website : www.dharmadevimun.gov.np 

परामश सेवा दान गनका 
लािग ापना ग रने अपा ता सहायता क का लािग ित धा क परी ा ारा करार सेवामा एकजना अपा ता सहायता 
सहजकताको पदपूित गनुपन भएकाले आव क ूनतम यो ता पुगेका इ ु क यो  नेपाली नाग रकह बाट दरखा  

। यसका लािग तोिकएको दरखा  फाराममा भनु पन स ूण िववरणह  भरी पासपोट साईजको 
प  र दरखा  िदने पदको लािग तोिकएको 

/ राज  भौचरको 
अधक ी तथा नेपाल बाहेक अ  मुलुकबाट हािसल गरेको शैि क यो ता भएमा सोको साथमा ि भुवन िव िव ालयबाट 

 पेश गनु पनछ । रत नपुगेको, 
तोिकएको आव क ूनतम शैि क यो ता नभएको र तोिकएको परी ा द ुर नबुझाएका दरखा  उपर कुनै कारवाही 

चिलत कानून बमोिजम अयो  ठह रने उ े ारह को दरखा  उपर कुनै कारवाही ने छैन । झु ा 

िदन िभ ) । उ  िदन 

को वेब साइट 
बाट दरखा  फाराम ा  गरी उ  फाराम भरी कायालयमा बुझाउनु पनछ । 

परी ा द ुर बुझाउने कृयाः  बक भौचर वा राज  ितरेको भौचर फारामसाथ पेश गनुपनछ ।  (राज  ज ा 
आ रक राज  खाता 

दरखा  फाराम भन अ म ाद सिकएको दुईिदन िभ  यस 
https://dharmadevimun.gov.np/ 

अ ीकृत तथा िव ापन र  गन स ूण अिधकार सहजकता छनौट तथा िसफा रस सिमितमा 

 सं ामा काम गरेको अनुभव भएको, क ुटर 
, ानीय अपा ता 

 
मुख शासकीय अिधकृत 


