
 

योल्ऩा नगयऩालरका 

नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

लरफाङ, योल्ऩा । 

योल्ऩा नगयऩालरकाको मवुा स्वयोजगाय तालरभ सम्फन्धी सूचना 
प्रकाशित लभलत-2075/09/12 

 

मस योल्ऩा नगयऩालरकाको स्वीकृत फार्षयक " नगयऩालरकासॉग मवुा स्वयोजगाय कामयक्रभ " 
अन्तयगत तत्कार योजगाय लसजयना गने उदेश्मरे तऩलसरभा उल्रेख बए फभोशजभका लसऩ र्वकास 
तालरभहरु मस नगयऩालरकाभा सॊचारन हनु गइयहेको हदुा नगयऩालरका लबत्रका 16 देशख 40 
फषय सम्भका ईच्छुक भर्हरा ऩूरूषहरुरे सूचना प्रकािन बएको लभलतरे १५ (ऩन्र) ददन लबत्र 
नगय कामयऩालरकाको कामायरमभा आवश्मक कागजातहरु सर्हत  दयखास्त ददनहुनु अनयुोध छ । 

तऩलसर 

लस.नॊ. कामयक्रभको नाभ आवश्मक सॊख्मा तालरभ अवलध आवश्मक मोग्मता  

1 हाउस वाइरयङ 50 जना (१५ दलरत) 3 भर्हना  8 उशिणय 
2 ड्राइलबङ 30 जना 1 भर्हना  SLC/SEE उशिणय 
3 ऩरशम्फङ 30 जना 2 भर्हना 8 उशिणय 
4 कुक तालरभ 50 जना 1 भर्हना 8 उशिणय 
5 डकय भी 30 जना 1 भर्हना साभान्म रेखऩढ 

6 पलनयचय 30 जना 3 भर्हना साभान्म रेखऩढ 

7 सेक्मरुयटी 60 जना 2 भर्हना 8 उशिणय 
8 ऩिऩुारन 55 जना 3 भर्हना साभान्म रेखऩढ 

9 कृर्ष 55 जना 3 भर्हना साभान्म रेखऩढ 

10 भोवाइर रयऩेरयङ 20 जना (घाइते, अऩाङ्ग 
भात्र) 

३ भर्हना 8 उशिणय 

११ अल्रो धागो प्रसोधन 30 जना (भर्हरा भात्र) 2 भर्हना साभान्म रेखऩढ 

१२ रोकसेवा नामफ सबु्फा 
तमायी 

60 जना  1 भर्हना 12 उशिणय 

जम्भा 500 जना   

 

नोट- िहीद ऩयीवाय, भर्हरा, दलरत, घाइते अऩाङ्ग, आददवासी/जनजाती, र्वऩन्नहरुराई र्विेष 

प्राथलभकता ददइने छ । 



तालरभ सॊचारन हनु ेस्थान- योल्ऩा नगय कामयऩालरकारे तोकेको स्थान । 

आवेदन ऩाइन ेस्थान- योल्ऩा नगयऩालरकाको कामायरम य नगयऩालरकाको वेवसाइट 

www.rolpamun.gov.np फाट लनिलु्क प्राप्त गनय सर्कनेछ । 

छनौट र्कलसभ- अन्तयवाताय । 

अन्तयवाताय लभलत- ऩलछ प्रकाशित गरयने छ । 

तालरभ िरुुहनु ेलभलत- अन्तयवातायको ददन लनधाययण गरयने छ । 

ऩेि गनुयऩने कागजातहरु- 

 नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी 

 िैशऺक मोग्मता प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी 

 सभावेिी खलु्ने प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी 

 वडा कामायरमको लसपारयस 

 ऩासऩोटय साइजको पोटो 2 प्रलत 

 कुनै व्मवसामभा आवद्ध वा कुनै तालरभ लरएको बए सोको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी 

 आवेदन पायाभ 

 

 
 

थऩ जानकायीको रालग कामायरमको पोन नॊ.- 086440372 य कामयक्रभ अलधकृत नवयाज 

योका ऺेत्री सम्ऩकय  नॊ. 9857827222 भा सम्ऩकय  गनय सर्कनेछ ।            

ऩूनश्च- तालरभभा सहबागीहरुराई खाजा नास्ताको सभेत व्मवस्था गरयएको छ । 

योल्ऩा नगयऩालरका 
नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

लरफाङ, योल्ऩा । 
 


