
कीर्तिपरु नगरपार्िका, नगर कार्िपार्िकाको कार्ाििर् 

सेवा इकाई केन्द्र, कीर्तिपरु, काठमाण्डौ । 

(घटना दताि शिववर संचािनका िार्ग दताि अपरेटर र सहर्ोगी पद सेवा करारमा भनाि र्िन दरखास्त आह्वानको सचुना) 

(सचुना प्रकाशित र्मर्त २०७७/12/2३) 

र्स कीर्तिपरु नगरपार्िकामा छुटेका व्र्शिगत घटना दताि गनि, सामाशिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनि छुटेका र्ोग्र् िाभग्राहीिाई समेट्न 
र व्र्शिगत घटना दताि तथा सामाशिक सरुक्षा कार्िक्रममा िाभग्राहीको पहुुँच बढाई नागररकको नशिक पूर्ि ुपपमा अनिाईनमा 
आधाररत सेवा परु् र्ाउनेने उनेधेेशयलर्िे नगरपार्िकाको प्रत्रे्क वडाका बस्तीस्तरमा दताि शिववर संचािन कार्ि गनि सो कार्िक्रम अवर्धभर 
दताि अपरेटर तथा सहर्ोगी कमिचारी खलु्िा प्रर्तस्पधािधेशारा दैर्नक ज्र्ािादारीमा भनाि गनुिपने भएकािे देहार् बमोशिमका र्ोग्र्ता 
पगुेका ईच्छुक नपेािी नागररकहुपबाट र्मर्त 2077/12/2३ गतेदेशख २०७७/१२/२७ गतेसम्म र्स कीर्तिपरु नगरपार्िकाको 
प्रिासन िाखामा स्वरं् उनेपशस्थत भई वा नगरपार्िकाको ईमेि ठेगाना ict.munkirtipur@gmail.com बाट  

हस्तर्िशखत र्नवेदन सवहत आवयलर्क कागिात पेि गनि हनु र्ो सूचना प्रकािन गररएको छ ।  

र्स.न. पद माग संख्र्ा न्द्र्नुतम र्ोग्र्ता कैविर्त 

१ वववरर् दताि अपरेटर १० प्रववर्ता प्रमार्पत्र तह वा १०+२ उनेशत्तर्ि गरेको हनुकुा 
साथसाथै Email, Internet  Ms-excel , Ms- Word र 

Unicode चािाउनेन सक्न े

 

२ सहर्ोगी ३ समान्द्र् िेखपढ गनि सक्न े  

 

1. परीक्षाको वकर्सम र कार्िक्रम: सूशचकरर् र अन्द्तवािताि ।  

2. आवेदन दस्तरु : र्निलु्क 

3. उनेम्मेदवारको उनेमेर हद : दरखास्त ददने अशन्द्तम र्मर्त सम्म १८ वर्ि पूरा भई ४० वर्ि ननाघेको नेपािी नागररक 

4. सरकारी सेवाका िार्ग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै कारवाहीमा नपरेको स्वरं् घोर्र्ा । 

5. तिब : क) वववरर् दताि अपरेटरका िार्ग काम गरेको ददनको मात्र दैर्नक ुप १०००/- को दरिे पाररक्षर्मक 

    ख) सहर्ोगीका िार्ग काम गरेको ददनको मात्र दैर्नक ुप. ७५०- को दरिे पाररश्रर्मक ददईनेछ । 

6. अवधीीः- दताि शिववर सञ्चािन कार्िक्रम अवधीभर (बढीमा ६० ददन) । 

7. सचुना सम्बन्द्ध थप िानकारी प्राप्त गनि 014331381 वा मोबाईि न. 9851219805 मा सम्पकि  गनि सवकनेछ ।  

8. कीर्तिपरु नगरबासी तथा नेपाि सरकारका वेव प्रर्ािी सञ्चािनमा अनभुव भएकाहुपिाई प्राथर्मकता ददईनेछ ।  

9. दरखास्त िारामसाथ बझुाउनेन ुपने कागिातहुप 

क) र्नवेदन पत्र, 
ख) नेपािी नागररकता प्रमापत्र, 
ग) न्द्रू्नतम िैशक्षक र्ोग्र्ताको िबधांकपत्र (Transcript), चाररर्त्रक प्रमार्पत्र ( Character Certificate ), (ववदेिी िैशक्षक 

संस्थाबाट उनेत्तीर्ि गनेको हकमा समकक्षताको प्रमार्पत्र अर्नवार्ि पेि गनुिपने ),  

घ) वार्ो – डाटा, 
ङ) तार्िम र अनभुवका प्रमार्पत्रहुप (र्दद उनेपिबध भएमा) । 
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