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िोक सेवा आयोगको खररदार पदको लनशुल्क तयारी कक्षा संचािन सम्वन्धी सुचना
(प्रथम पटक प्रकाशित शमशतिः २०७४।१०।१५)
यस सन्ु दरबजार नगरपालिका कािे आ.व. ०७४।०७५ को स्वीकृ त बजेट र काययक्रम अनसु ार िोक सेवा आयोगको
खररदार पदको तयारी कक्षा संचािन गनय िागेको हुदााँ तपशीि बमोलजम न्यनू तम योग्यता पगु क
े ा यस सन्ु दरबजार
नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका स्थायी वासीन्दाहरू मध्ये इच्छुक व्यलिहरू बाट उि तयारी कक्षामा सहभागी हुन दरखास्त
आव्हान गररएको छ । लनशल्ु क तयारी कक्षामा सहभागी हुन चालहने न्यनू तम योग्यता पगु क
े ा इच्छुक व्यलिहरूिे यो
सचु ना प्रकाशीत भएको लमलतिे १५ लदनलभत्र नगरपालिका कायायियमा कायायिय समय लभत्र कायायियिे तोके को
ढााँचामा दरखास्त पेश गनयहु ुन यो सचु ना प्रकालसत गररएको छ ।

तपलसि
१.आवश्यक न्यूनतम योग्यता :क) एस.एि.सी., एस.इ.इ. वा सो सरह उलतयण गरे को हुनु पनेछ ।
ख)
१८ वषय परु ा भइय ३५ बषय ननाघेको हुनु पनेछ मलहिको हकमा ४० बषय ननाघेको हुनु पनेछ ।
ग) सन्ु दरबजार नगरपालिका क्षेत्रलभत्रको स्थायी बालसन्दा हुनु पनेछ ।
२. दरखास्तका साथ पेश गनयु पने कागजातहरु :क. नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिपी पेश गनयु पनेछ ।
ख. न्यनू तम शैलक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र िब्धाङपत्र अलनवायय रूपमा पेश गनयु पनेछ ।
ग. आलदवासी/जनजालत र दलितको हकमा सो को प्रमाणापत्रको प्रलतलिलप पेश गनयु पनेछ ।
घ. अपाङ्ग कोटामा आबेदन गनेको हकमा अपाङ्ग पररचय पत्रको प्रलतलिलप पेश गनयु पनेछ ।
ङ. नगरपालिकािे तोके को ढााँचामा भररएको आवेदन फाराम भनयु पनेछ । (नगरपालिका कायायियमा लनशल्ु क
प्राप्त गनय सलकनेछ ।
च. आवेदन दताय बापत नगरपालिका कायायियमा बझु ाएको रू ५००।०० को नगदी रलसद पेश गनयु पनेछ ।
छ. हािसािै लखचेको पासपोटय साइयजको फोटो २ प्रलत पेश गनयु पनेछ ।
३. आवेदकहरूको िागी कोटा लनधायरण लनम्न अनुसार गररएको छ :- क) खि
ु ा ९ जना ख) मलहिा ९
जना ग) आलदबासी /जनजालत ६ जना ङ) दलित ४ च) अपाङ्ग २ जना छनोट गररनेछ ।

४. सहभागीहरूको छनोट :- सहभागीको छनोट बदु ााँ ३ मा लनधायरीत कोटा बमोलजम दरखायस्त लदने आवेदकहरू का
बीचमा प्रवेश परीक्षाको माध्यमबाट सबै भन्दा उच्चतमा अक
ं प्राप्त गने िाइय योग्यता क्रम अनसु ार छनोट
गरीनेछ ।
५. प्रवेश पररक्षा :- िोक सेवा आयोगिे खररदार पदको िागी स्वीकृ त गरे को पाठ्यक्रम बमोलजम ५० (पचास) वटा
बहुबैकल्पीक प्रश्न हरू सोधी परीक्षा लिइयनेछ । उि परीक्षामा कोटा बमोलजम सबैभन्दा बढी अक
ं प्राप्त
गनेिाइय योग्यताक्रम अनसु ार छनोट गरी लनशल्ु क तयारी कक्षामा सहभागी गराइयनेछ ।
६. प्रवेश परीक्षा लमलत:- दखायस्त पेश गने अलन्तम लमलतको लदन नगरपालिकाको सचू ना पालटयमा टााँस गररनेछ।
७. सुलवधा:- तयारी कक्षाको िागी छनोट हुने सहभागी हरूिाइय खररदार पदको आवश्यक श्रोत सामग्री सहीत बढीमा
३० लदन सम्म लनशल्ु क प्रलशक्षण प्रदान गररनेछ।
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