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  अपा गता सहायता
( थम 

यस रंगेली नगरपािलकामा अपा गता
गनका लािग थापना ग रन ेअपा गता
अपा गता सहायता सहजकताको पदपू त
नाग रकह बाट दरखा त आ वान ग रएको
िववरणह  भरी पासपोट साईजको फोटो

प रचय-प  र दरखा त दन ेपदको लािग

माणप , परी ा द तुर ितरेको बक
हािसल गरेको शैि क यो यता भएमा

माणप  समेत संल  गरी यस नगरपािलकाको
 

िस न ं िव ापन न ं
१ ८ -२०७९/०८० 
१. दरखा त बुझाउन ेअि तम िमितः- २०७९
सोको भोिलप ट) 
२. उ मे ारको छनौट िविधः य  मौिखक
३. दरखा त फाराम ा  गन र बुझाउनु
४. परी ा द तरु  ३००।- (तीनसय पैयाँ
५. परी ा द तरु बुझाउन े कृयाः राज
६. परी ा स ालन न े िमित, समय
नगरपािलकाको फेसबकु पेज तथा सचूना
७. मािसक तलवः करार स झौतामा उ लेख
८. आव यक यूनतम यो यताः (क) 
सं थाबाट  +२ वा सो सरह उ ीण गरेको

नठह रएको (ङ) अपा गता स ब धी काम

क युटर स बि ध तािलम िलएको, बिहरा
अपा ता भएको मिहलालाई िवशेष ाथिमकता
 

पुन ः रत नपगुेको, तो कएको आव यक

दरखा त उपर कुन ै कारवाही न े छैन
उपर कुन ैकारवाही न े छैन। झु ा िववरण
वयं न ुपनछ। आवेदन वीकृत/अ वीकृत

सिमितमा िनिहत रहनेछ। 

रंगले  नगरपा लका 
Rangeli Municipality 

 कायपा लकाको कायालय 
Office Of Municipal Executive 

रंगेल , मोरङ 
Rangeli,Morang 
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सहायता सहजकता पदका लािग दरखा त आ वान ग रएको
 पटक कािशत िमित:२०७९ फागनु २२ गत)े 

अपा गता भएका ि ह लाई आव यक पन स पूण सूचना तथा
अपा गता सहायता क का लािग ित पधा मक परी ा ारा करार

पदपू त गनुपन भएकाले आव यक यूनतम यो यता पुगेका
ग रएको छ । यसका लािग तो कएको दरखा त फाराममा
फोटो २ ित टाँस गरी सो को साथमा आ नो नेपाली नाग रकता

लािग तो कएको अि तम शैि क यो यता माण-प को

बक भौचरको/राज व भौचरको अधक ी तथा नेपाल बाहके
भएमा सो को साथमा ि भवुन िव िव ालयबाट समक ता

नगरपािलकाको कायालय सम  पेश गनपुनछ। 

पद सं या सवेाको
अपा गता सहायता सहजकता १ एक करार

२०७९।११।२२ दिेख २०७९।१२।०६ (अि तम दन सावजिनक

मौिखक अ तवाता तथा अ य िविवध प को मू या कन 
बुझाउन ुपन थान:- राज  शाखा, रंगलेी नगरपािलका। 

पैयाँ मा ) 
राज  शाखा नगरपािलकाबाट राज व ितरेको भौचर फारम
समय र थान:- दरखा त फाराम भन अि तम याद स कए
सचूना पाटीमा टाँस गरी कािशत ग रनेछ। 

उ लेख भए बमोिजम नेछ 
) नेपाली नाग रक (ख) अपा गता भएका ि  (ग) 
गरेको (घ) नैितक पतन दिेखने फौजदारी अिभयोगमा 

काम गन सरकारी तथा गैरसरकारी संघ सं थामा काम 

बिहरा नाग रकको लािग सांकेितक भाषा दोभाषे तािलम
ाथिमकता दइनेछ । 

आव यक यूनतम शैि क यो यता नभएको र तो कएको परी ा

छैन साथ,ै चिलत कानून बमोिजम अयो य ठह रन े उ मे ारह को
िववरण उ लेख गरी दरखा त फाराम भरेमा सोको जवाफदहेी

अ वीकृत तथा िव ापन र  गन स पूण अिधकार सहजकता

कोशी देश, नेपाल 
Koshi Province ,Nepal 
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ग रएको सचूना 

तथा परामश सवेा दान 
करार सवेामा एकजना 

पुगेका इ छुक यो य नेपाली 
फाराममा भन ु पन स पूण 

नाग रकता, अपा गता 

प को ा सकृ ट, चा रि क 

बाहके अ य मुलुकबाट 
समक ता िनधारण गरेको 

सवेाको किसम 
करार 
सावजिनक िबदा परेमा 

 

फारम साथ पेश गनपुनछ 
स कए पिछ वबे साइट, 

) मा यता ा  िश ण 
 अदालतबाट कसुरदार 

 गरेको अनुभव भएको, 

तािलम ा  गरेको, थानीय 

परी ा द तुर नबुझाएका 

उ मे ारह को दरखा त 
जवाफदहेी दरखा तवाला 

सहजकता छनौट तथा िसफा रस 


