
कीर्तिपरु नगरपार्िका 

नगरकार्ि पार्िकाको कार्ाििर्  

कीर्तिपरु¸ काठमाडौं । 

प्राविविक सहायक करारमा पदपुवति गरे्न सम्बन्िी सचूर्ना पूर्नः प्रकावित गररएको  । 

दोस्रो पटक (सचूर्ना प्रकावित वमवतः-  २०७७/०६/२२) 

प्रस्तुत र्िषर्मा श्रम¸ रोजगार तथा सामार्जक सरुक्षा मन्त्रािर् (प्रधानमन्त्री  रोजगार कार्िक्रम ) प.स. २०७७/०७८ च.न. २३ को र्मर्त 

२०७७/०४/१२ को परानसुार र्स नगरपार्िकामा संचार्ित रोजगार सेिा केन्त्रको िार्ग आिश्र्क प्रार्िर्धक सहार्क पद करारमा 

पदपरू्तिका िार्ग र्नम्न िमोर्जम र्ोग्र्ता पगुेका इच्छुक नपेािी नागररकिे १५ र्दनर्िर माग बमोर्जमको र्िबरण र राजश्व र्तरेको रर्सद 

सर्हत र्स कार्ाििर्मा र्निेदन र्दन ु हुन र्मर्त २०७७/०५/२८ गते साििजर्नक सचूना प्रकार्सत गररएकोमा तोर्कएको अर्न्त्तम र्मर्त 

सम्ममा दताि हुन आएका आिेदकिे तोर्कए बमोर्जममा अनिुि र सीप सम्बर्न्त्ध प्रमाणपर संिग्न गरेको नपाईएको हुुँदा र्मर्त 

२०७७/०६/१९ गतेको पदपरू्ति सर्मर्तको र्सफाररसका आधारमा र्मर्त २०७७/०६/२० गतेको नगरप्रमखु स्तरीर् र्नणिर्अनसुार  पिूि 

सचूना रद्द गरी पनूः ७ (सात ) र्दने सचूना प्रकाशन गरीएको छ ।   

क्र.स.  विज्ञापर्न रं्न.  पद तह सखं्या  

१ ०१/०७७/७८ प्राविविक  सहायक स्थार्नीय सेिाको पााँचौ तह  सरह १ 

१. आिश्यक न्युर्नतम योग्यता र अरु्नभिः- 

क) वसवभल इवन्िवर्नयररङ प्राविविक प्रमाणपत्र तह  िा ओभरवसयर िा विप्लोमा तह उत्तीणि भएको 

ख) अरु्नभि र वसपः- प्राविविक सहायकमा देहायका अरु्नभि र वसप आिश्यक परे्नछः 

• कवम्तमा ३ मवहरे्न तावलम वलई आिारभूत कम्पुटर सीप भएको  

• पूिाििार वर्नमािण र ममितका लावग आयोिर्नाको लागत अरु्नमार्न, सपुरीिेक्षण र अवन्तम  लागत  वििरण 

तयार गर्नि  सक्रे्न र विशे्लषण गर्नि सक्रे्न, आयोिर्नाको लक्ष्य र पररणाम हावसल गर्नि टोलीमा काम गरेको 

अरु्नभि,  पारस्पररक सम्बन्िी  सीप सवहत कम्तीमा ६ मवहर्नाको  अरु्नभि भएको । 

ग) उमेरः- कम्तीमा १८ बषि परुा िई ४५ बषि ननाघकेो  

२. दरखास्त वदरे्न स्थार्नः कीर्तिपरु नगरपार्िका नगरकार्ि पार्िकाको कार्ाििर्को कार्ाििर्¸ दिेढोका  कीर्तिपरु ¸ । 

३. दरखास्त वदरे्न अन्तम वमवतः- २०७७/०६/२८ गते  बधुबार कार्ाििर् समर् र्िर । 

४. दरखास्त दस्तुरः- रु. ४०० 

५. छर्नौट वकवसमः- प्रारर्म्िक र्ोग्ताक्रममको सचूी प्रकाशन र र्िर्खत परीक्षा  र अन्त्तरिाताि 

६. आिेदर्न साथ सलंग्र्न कागिातहरः- आिेदक स्िर्मिे प्रमार्णत गरेको दहेार् बमोर्जमको कागजतको  प्रर्तर्िपहरु  

•नागररकता  

• न्त्र्नुतम र्ोग्र्ताको िब्धाकं प्रमाणपर 

•चाररर्रक प्रमाण पर 

•अनिुि खलु्ने कागजात 

• २ प्रर्त पासपोर्ि आकारको फोर्ो 

७. सेिा सवुििाः- नगरपार्िकामा  प्रार्िर्धक  सहार्क पदपरू्ति सम्िन्त्धी प्रकृर्ाको दफा (११)¸(१२) (१३) बमोर्जम हुनेछ । 

८. पदले सम्पादर्न गरु्नि परे्न कायि वििरणः - नगरपार्िकामा प्रार्िर्धक सहार्क पदपरू्ति सम्िन्त्धी प्रर्क्रर्ाको दफा (९) 

बमोर्जम हुनछे ।  

९. आबेदर्न फारम र्नगरपावलकाको प्रिासर्न िाखा  िा  www.kirtipurmun.gov.np बार् डाउनिोड गनि 

सर्कने छ । 

र्नोटः- आिेदनको ढाुँचा र प्रार्िर्धक सहार्क पदको कार्िर्ििरण  िगार्त अन्त्र् जानकारी  www.pmep.gov.np मा उपिब्छ  । 


