नेऩार सयकाय

आददवासी जनजातत उत्थान याष्ट्रिम प्रततष्ठान
सानेऩा, रतरतऩुय ।

रोकसेवा तमायी कऺाभा सहबातगताको रातग उम्भेदवायहरुको तनम्म्त भाऩदण्डहरु:
क) सहबातगताको तनम्म्त उम्भेदवायको उभेय ऩुरुषको ३५ वषष य भष्ट्रहराको ४० वषष ननाघेको हुन ु ऩनेछ ।
ख) तनवेदन दताष शुल्क रू. ५००/- (अऺये ऩी रु. ऩाॉच सम भात्र।) राग्नेछ ।
ग) दताष शुल्क बुक्तानीका रातग मस प्रततष्ठानको नगद काउन्टयको नगदी यतसद वा याष्ट्रिम वाम्णज्म फैक, ऩुल्चोक
शाखाको आददवासी जनजातत उत्थान याष्ट्रिम प्रततष्ठानको नाभभा यहेको खाता नम्फय ११४०००१४०७०१ भा जम्भा
गये को बौचय सॊ रग्न गनुऩ
ष नेछ ।
घ) सहबातगताको तनम्म्त दयखास्त पायाभ मस प्रततष्ठानको वेबसाइट www.nfdin.gov.np फाट अनराईन भापषत बनष
सष्ट्रकनेछ ।
ङ) अनराइन पायाभभा यहेको ष्ट्रववयणहरु बयी शैम्ऺक प्रभाण-ऩत्र, चारयतत्रक प्रभाण-ऩत्र, नागरयकता प्रभाण-ऩत्र, मस
आ.ज.उ.या.प्रततष्ठान वा स्थातनम म्जल्रा प्रशासन कामाषरमफाट प्रदान गरयने आददवासी जनजातत प्रभाण-ऩत्र, याष्ट्रिम
वाम्णज्म फैकभा दताष शुल्क यकभ दाम्खरा गये को बौचय तथा ऩासऩोटष साइज पोटो सभेत याखी उक्त पायाभभा
अतनवामष अऩरोड गनुष ऩनेछ ।
च) शैम्ऺक मोग्मताको हकभा शाखा अतधकृत स्तयको तनम्म्त स्नातक तह उम्िणष तथा नामफ सुब्फा स्तयको तनम्म्त
प्रष्ट्रवणता प्रभाण-ऩत्र /+२ उम्िणष गये को हुन ु ऩनेछ ।
छ) प्रम्शऺण कऺा सभमावधी कम्म्तभा ३-४ भष्ट्रहनाको हुनेछ । कऺा सभम तफहान ६:३० दे म्ख ८:३० फजे ददनभा
जम्भा २ घण्टाको हुनेछ ।
ज) पायाभ बने अम्न्तभ तभतत ष्ट्रवऻाऩन सुचनाभा उल्रेख गरयए अनुसाय तभतत:२०७८/०८/२३ गते, तफहीफाय कामाषरम
सभम तबत्र दताष गयी सक्नु ऩनेछ ।
झ)

प्रततष्ठानवाया छनौट ऩयीऺा केन्र ल्माफोये टोयी भाध्मतभक ष्ट्रवध्मारम, कीततषऩयु , काठभाडौभा (शाखा अतधकृतको सभम
तफहान १०:३० फजे य नामफ सुब्फा स्तयको सभम ददनको ०१:०० फजे) तभतत २०७८ भॊ तसय २५ गते, शतनफाय
सञ्चारन गरयनेछ ।

ञ) छनौट ऩयीऺाको प्रश्नावरी ढाॉचा रोक सेवा आमोगवाया तरइने ऩयीऺा अनुसायको हुनछ
े ।
ट) प्रततष्ठानवाया सञ्चारन गरयने छनौट ऩरयऺाको रातग सम्फम्न्धत उम्भेदवाय स्वमॊभ उऩम्स्थत हुनऩु नेछ ।
ठ) प्रम्शऺण कऺाभा सहबागीताका रातग छनौट हुने उम्भेदवायहरुरे मस प्रततष्ठानभा धयौटी यकभ जम्भा रू.३,०००/फुझाई बनाष ऩत्र तरन सष्ट्रकनेछ ।
ड) छनौट बएका उम्भेदवायहरुराई प्रततष्ठानरे तोष्ट्रकएको प्रम्शऺण ददने सॊ स्था/पभष वा कम्ऩनीवाया काठभाडौ उऩत्मका
तबत्र प्रम्शऺण ददइनेछ ।
ढ) उम्भेदवायहरुरे प्रम्शऺण अवतधबय प्रततष्ठान य तोष्ट्रकएको सॊ स्था/पभष वा कम्ऩनीको तनमभऩारना गयी अनुशासनभा
यही प्रम्शऺण तरन ऩनेछ ।
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