कीर्तिपरु नगरपार्िका
नगरकार्ि पार्िकाको कार्ाििर्
कीर्तिपरु ¸ काठमाडौं ।
प्रार्िर्िक सहार्क करारमा पदपर्ु ति गने सम्बन्िी सचू ना ।
(सचू ना प्रकार्ित र्मर्तिः- २०७७/०५/२८ )

प्रस्ततु र्िषर्मा श्रम¸ रोजगार तथा सामार्जक सरु क्षा मन्रािर् (प्रिानमन्री रोजगार कार्िक्रम ) प.स. २०७७/०७८ च.न. २३ को र्मर्त
२०७७/०४/१२ को परानसु ार र्स नगरपार्िकामा सचं ार्ित रोजगार सेिा के न्रको िार्ग आिश्र्क प्रार्िर्िक सहार्क पद करारमा
पदपर्ू तिका िार्ग र्नम्न िमोर्जम र्ोग्र्ता पगु ेका इच्छुक नेपािी नागररकिे १५ र्दनर्िर माग बमोर्जमका र्िबरण र राजश्व र्तरे को रर्सद
सर्हत र्स कार्ाििर्मा र्निेदन र्दनु हुन अनरु ोि छ ।
क्र.स.
१

र्िज्ञापन नं.
०१/०७७/७८

पद
प्रार्िर्िक सहार्क

तह
स्थानीर् सेिाको पााँचौ तह सरह

संख्र्ा
१

१. आिश्र्क न्र्नु तम र्ोग्र्ता र अनिु ििःक) र्सर्िि इर्न्जर्नर्ररङ प्रार्िर्िक प्रमाणपर तह िा ओिरर्सर्र िा र्डप्िोमा तह उत्तीणि िएको
ख) अनिु ि र र्सपिः- प्रार्िर्िक सहार्कमा देहार्का अनिु ि र र्सप आिश्र्क पनेछिः
• कर्म्तमा ३ मर्हने तार्िम र्िई आिारित
ू कम्पटु र सीप िएको
• पि
ू ाििार र्नमािण र ममितका िार्ग आर्ोजनाको िागत अनमु ान, सपु रीिेक्षण र अर्न्तम िागत र्ििरण तर्ार गनि
सक्ने र र्िश्ले षण गनि सक्ने, आर्ोजनाको िक्ष्र् र पररणाम हार्सि गनि टोिीमा काम गरे को अनिु ि, पारस्पररक सम्बन्िी
सीप सर्हत कम्तीमा ६ मर्हनाको अनिु ि िएको ।
(ग) उमेरिः- कम्तीमा १८ बषि पर
ु ा िई ४५ बषि ननाघेको
२. दरखास्त र्दने स्थानिः कीर्तिपरु नगरकार्ि पार्िकाको कार्ाििर्को कार्ाििर्¸ कीर्तिपरु ¸देिढोका ।
३. दरखास्त र्दने अन्तम र्मर्तिः- २०७७/०६/११ गते आईतबार कार्ाििर् समर् र्िर ।
४. आिेदनको दस्तरु िः- रु. ४००
छनौट र्कर्समिः- प्रारर्म्िक र्ोग्ताक्रममको सचू ी प्रकािन र र्िर्खत परीक्षा र अन्तरिाताि
आिेदन साथ सि
ं ग्न कागजातहरुिः- आिेदक स्िर्मिे प्रमार्णत गरे को देहार् बमोर्जमको कागजतको प्रर्तर्िपहरु
•नागररकता
• न्र्न
ु तम र्ोग्र्ताको िब्िाकं प्रमाणपर
•चाररर्रक प्रमाण पर
•अनि
ु ि खल्ु ने कागजात
•२ प्रर्त पासपोटि आकारको फोटो
७ > सेिा सर्ु ििािः- नगरपार्िकामा प्रार्िर्िक सहार्क पदपर्ू ति सम्िन्िी प्रकृ र्ाको दफा (११)¸(१२) (१३) बमोर्जम हुनेछ ।
८> पदिे सम्पादन गनिु पने कार्ि र्ििरणिः - नगरपार्िकामा प्रार्िर्िक सहार्क पदपर्ू ति सम्िन्िी प्रर्क्रर्ाको दफा (९) बमोर्जम हुनेछ ।
९. आबेदन फारम नगरपार्िकाको प्रिासन िाखा िा www.kirtipurmun .gov.np बाट डाउनिोड गनि सर्कने छ ।
नोटिः- आिेदनको ढााँचा र प्रार्िर्िक सहार्क पदको कार्िर्ििरण िगार्त अन्र् जानकारी www.pmep.gov.np मा उपिब्छ ।

