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उद्यम लिकास सहजकर्ाा करारमा पदपूलर्ा सम्बन्धी सूचना 

(प्रथम पटक प्रकालशत लमलतिः २०७७/०७/२५) 

 

आ.व. २०७७/७८ मा र्स नगरपालिकामा सञ्चािन हुने गररबी लनवारणका िालग िघ ु उद्यम लवकास कार्यक्रमको िालग गररबी 

लनवारणका िालग िघ ु उद्यम लवकास कार्यक्रम सञ्चािन लनदलेशका, २०७७ को दफा ५ बमोलिम आवश्र्क उद्यम लवकास 

सहिकताय करारमा पदपूलतय गनुय पने भएकोिे लनम्न बमोलिमको र्ोग्र्ता पगेुका इच्छुक नेपािी नागररकिे १५ (पन्द्र) लदनलभत्र 

आवश्र्क कागिात र प्रभ ु बैंक, परोहा शाखाको बैंक खाता नं. १४९०११३६६४३०००११ मा रािश्व लतरकेो भौचर सलहत 

आवेदन लदन ुहुन सम्बलन्द्ित सबैको िानकारीको िालग र्ो सूचना प्रकालशत गररएको छ । 

क्र.स.ं लिज्ञापन न.ं पद र्ह माग सखं्या 

१. २/२०७७/७८ उद्यम लवकास सहिकताय सहार्क चौथो २ 

 

१. आवश्र्क न्द्रू्नतम् र्ोग्र्ता र अनभुविः 

(क) र्ोग्र्तािः प्रालवलिक लशक्षा तथा व्र्वसालर्क तालिम पररषदबाट मान्द्र्ता प्राप्त उद्यम लवकास सहिकताय सम्बन्द्िी लिप्िोमा 

कोषय उत्तीणय गरकेो वा प्रालवलिक लशक्षा तथा व्र्वसालर्क तालिम पररषदबाट उद्यम लवकास सहिकताय सीप परीक्षण तह २ 

वा ३ उत्तीणय गरकेो वा प्रालवलिक लशक्षा तथा व्र्वसालर्क तालिम पररषदबाट मान्द्र्ता प्राप्त उद्यम लवकास सहिकताय 

सम्बन्द्िी प्रवेलशका परीक्षा (TSLC) उत्तीणय गरकेो । 

(ख) कम्तीमा तीन मलहने आिारभूत कम्प्रू्टर सीप तालिम लिएको 

(ग) गररबी लनवारणका िालग िघ ुउद्यम लवकास कार्यक्रम सम्बन्द्िी अनभुव भएको 

२. दरखास्त लदने स्थानिः परोहा नगरपालिकाको कार्ायिर्, िौकाहा, रौतहट  

३. दरखास्त लदने अलन्द्तम लमलतिः २०७७/०८/०९ गते कार्ायिर् समर्लभत्र 

४. आवेदनको दस्तरुिः रु. ७००.००  

५. छनौटको लकलसमिः प्रारलम्भक र्ोग्र्ताक्रमको सूची प्रकाशन गरी लिलखत वा अन्द्तरवाताय  परीक्षा 

६. आवेदन साथ संिग्न कागिातहरिः आवेदक स्वरं्िे प्रमालणत गरकेो दहेार् बमोलिमको कागिातहरको प्रलतलिलप 

 नेपािी नागररकता     

 न्द्रू्नतम् र्ोग्र्ताको िबिांक प्रमाणपत्र 

 चाररलत्रक प्रमाण पत्र  

 अनभुव खलु्ने कागिात 

 पासपोटय  साईिको फोटो २ प्रलत 

७. सेवा सलुविािः लनर्मानसुार  

८. पदिे सम्पालदत गनुयपने कार्यलववरणिः गररबी लनवारणका िालग िघ ुउद्यम लवकास कार्यक्रम सञ्चािन लनदलेशका, २०७७ को 

अनसूुची १ बमोलिम हुनेछ । 

 

नोटिः आवेदन फारम www.parohamun.gov.np बाट िाउनिोि गनय सलकन्द्छ । साथै उद्यम लवकास सहिकतायको कार्य लववरण 

िगार्त अन्द्र् िानकारी गररबी लनवारणका िालग िघ ुउद्यम लवकास कार्यक्रम सञ्चािन लनदलेशका, २०७७ मा उपिबि छ ।   
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