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वैदेजिक योजगाय ऐन, 2064 को दपा ३८ फभोजजभ स्थाऩना बएको वैदेजिक योजगाय फोडिको 
रयक्त हनेु कामिकायी र्नदेिक ऩद सोही ऐनको दपा 41 को उऩदपा (1) फभोजजभ खलु्रा 
प्रर्तस्ऩधािद्धाया ऩूर्ति गनुिऩने बएकोरे सो ऩदभा इच्छुक मोग्म उम्भेदवायहरुरे मो सूचना 
प्रकािन बएको र्भर्तरे १५ ददनर्बर य सो ददन ववदा ऩयेभा कामािरम खरेुको ददन मस 
भन्त्रारमभा दयखास्त ऩेि गनुि हनु सम्फजन्त्धत सफैको जानकायीको रार्ग मो सूचना प्रकािन 
गरयएको छ।  

१. कामिकायी र्नदेिकको  ऩदभा दयखास्त ददन आवश्मक न्त्मूनतभ मोग्मता् वैदेजिक योजगाय 
प्रवद्धिन फोडिको कामिकायी र्नदेिक ऩदभा र्नमजुक्तको रार्ग देहामको मोग्मता ऩगेुको हनुऩुनेछ्  

(क) नेऩारी नागरयक, 

(ख) भान्त्मता प्राप्त जिऺण सॊस्थाफाट अथििास्त्र, कानून, व्मवस्थाऩन, जनप्रिासन भ्मे कुनै एक 
ववषमभा  कम्तीभा स्नातकोत्तय उऩाधी प्राप्त गयेको, 

(ग) ऩैंतीस वषि ऩयुा बएको, 
(घ) सयकायी वा गैयसयकायी सॊस्थाभा कम्तीभा अर्धकृतस्तयको ऩदभा दि वषिको कामि गयेको, 
(ङ) वैदेजिक योजगाय व्मवसामभा सॊरग्न नयहेको, 
(च) नैर्तक ऩतन देजखने पौजदायी अर्बमोगभा सजाम नऩाएको, 
(छ) तत्कार याजनीर्तक दर वा सॊगठनको सदस्म नयहेको, 
(ज) भगज नर्फर्िएको 

२. कामिकायी र्नदेिकको ऩारयश्रर्भक, सेवाको िति य सवुवधा् कामिकायी र्नदेिकको भार्सक ऩारयश्रर्भक 
नेऩार सयकायको याजऩरावित प्रथभ शे्रणीका अर्धकृतरे ऩाए सयह हनेुछ य र्नजरे ऩाउने अन्त्म 
सवुवधा नेऩार सयकायरे तोवकए फभोजजभ हनेुछ ।   

 

३. दयखास्त साथ देहामका वववयणहरु खलु्ने प्रभाजणत कागजातहरु सभावेि हनु ुऩनेछ् 
(क) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरको उम्भेदवाय स्वमॊफाट प्रभाजणत छामाप्रर्त,  

(ख) िैजऺक मोग्मता सम्फन्त्धी उम्भेदवाय स्वमॊफाट प्रभाजणत कागजातहरु,  

(ग) तोवकएको कामि अनबुव सम्वन्त्धी उम्भेदवाय स्वमॊफाट प्रभाजणत कागजातहरु, 

वैदेजिक योजगाय फोडिको कामिकायी र्नदेिक ऩदको दयखास्त 
आव्हान सम्फन्त्धी सूचना         



 

(घ) वैदेजिक योजगाय व्मवसामभा सॊरग्न नयहेको स्वघोषणा, 
(ङ) सम्फजन्त्धत उम्भेदवायको स्वमॊफाट हस्ताऺरयत व्मजक्तगत वववयण (Curriculum Vitae), 
(च) व्मवसावमक मोजना।    

 
 

४. व्मवसावमक मोजना ऩेि गनुिऩने्     

दयखास्त साथ वैदेजिक योजगाय फोडिको र्नधािरयत उदे्दश्म ऩरयऩूती गनि य फोडिराई प्रबावकायी रुऩभा 
सॊचारन गनि दीघिकारीन सोच सवहतको चाय वषिको व्मवसावमक मोजना (Business Plan) को 3 प्रर्त 
छुटै्ट र्सरफन्त्दी गयी ऩेि गनुिऩनेछ ।सो व्मवसावमक मोजना नेऩारी वा अॊिजेी बाषाभा 2500 
िब्दभा नफढाई रेजखएको हनुऩुनेछ।     

 

५. उम्भेदवायको भूल् माॉिनका आधाय य छनौट ववर्ध्         

मोग्म उम्भेदवाय छनौट गनि र्सपारयि सर्भर्तरे देहाम फभोजजभका आधाय य ववर्ध 
अवरम्फन गनेछ्   
 

1) भूल्मािनका आधाय्        

(क) िैजऺक मोग्मताको भूल्मािन, 

(ख) व्मवसावमक मोजनाको भूल्मािन,         

(ख) व्मवसावमक मोजनाको प्रस्ततुीकयणको भूल्मािन,  

(ग) अन्त्तयवाताि ।   

2) छनौट ववर्ध् 
दयखास्त ददने उम्भेदवायहरुको िैजऺक मोग्मता य व्मवसावमक मोजनाको भूल्मािन गयी 
अर्धकतभ अॊक प्राप्त गने फढीभा 5 जना उम्भेदवाय छनौट गयी सॊजऺप्त सूची प्रकािन 
गरयनेछ। सॊजऺप्त सूचीभा ऩयेका उम्भेदवायहरुराई भार व्मवसावमक मोजनाको प्रस् ततुीकयण 
तथा अन्त्तयवातािभा सभावेि गरयनेछ।  

६. दयखास्त दस्तयु् रु.1,500।- (एक हजाय ऩाॉच सम) श्रभ, योजगाय तथा साभाजजक सयुऺा 
भन्त्रारमको र्नम्न याजश्व खाताभा यकभ जम्भा गयी बौचय ऩेि गनुि ऩनेछ ।  

कामािरम कोड नॊ. 371003501 

याजस् व खाता नॊ. 00100200010000 (याविम फाजणज्म फैंक) 
याजस्व िीषिक नॊ.14224  

७. दयखास्त फझुाउने स्थान य सभम् सूचनाको म्माद र्बर साविजर्नक ववदाको ददन फाहेक कामािरम 
सभम र्बर श्रभ, योजगाय तथा साभाजजक सयुऺा भन्त्रारमको दताि चरानी कऺभा दताि गयी प्रिासन 
िाखाभा फझुाउन ुऩनेछ । 

 

८. व्मवसावमक मोजना प्रस्तरु्तकयण  य अन्त्तयवातािको र्भर्त, स्थान य सभम ऩर्छ जानकायी गयाइनेछ । 

  सम्ऩकि  ठेगाना् श्रभ, योजगाय तथा साभाजजक सयुऺा भन्त्रारम        
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र्सॊहदयफाय, काठभाडौं 

पोन नॊ. ०१-४२००५९५ 

Web site: www.moless.gov.np       

http://www.moless.gov.np/

