
कीर्तिपरु नगरपार्िका, नगरकार्िपार्िकाको कार्ाििर् 

कर्िचारीहरु आवश्र्कता सम्बन्धी सूचना 
प्रथर् पटक प्रकाशित र्र्र्त २०७६।०५।११ 

सूचना नं. ०१/२०७६/२०७७ 

यस कीर्तिपुर नगरपार्िका कायािियको िार्ग र्िर्िन्न कायिक्रम अन्तरगत कीर्तिपुर नगरपार्िकाको करारमा कमिचारी व्यवस्थापन गने सम्िन्धी कायिर्िधी,२०७६ िमोर्िम हुनेगरी 

तपर्िि िमोर्िमका कमिचारीहरु  तथा स्वंमसेवी िनिर्ि करारमा पदपुर्ति गनि आवश्यक िएको हुदा योग्यता पुगेका ईच्छुक व्यर्िहरुिे नगरपार्िकािाट उपिब्ध गराईने दरखास्त 

फाराम िरी आफ्नो व्यर्िगत र्ववरण सर्हत देहायका पदहरूमा प्रथम पटक सूचना प्रकार्ित िएको र्मर्तिे १५ (पन्र) र्दनर्ित्र दरखास्त र्दनहुन  यो सूचना प्रकार्ित गररएको छ । म्याद 

नाघी प्राप्त हुन आएका दरखास्त उपर कुनै कारवाही गररने छैन । 

र्िज्ञापन नं. पद तह संख्या न्यूनतम िैर्िक योग्यता मार्सक 

सुर्वधा 

(रु) 

दरखास्त 

दस्तुर 

कैर्फयत 

०१/२०७६/२०७७ ईर्न्िर्नयर अर्धकृत 

स्तर (छैठौं 

तह) 

३ मान्यता प्राप्त र्ििण संस्थािाट 

आर्कि टेक्ट वा र्सर्िि र्वषयमा 

र्ि.ई. उत्तीणि गरेको  र काउर्न्सि 

दताि िएको 

३०,००० ८०० कम््युटर सीप िएको 

हुनुपने  

०२/२०७६/२०७७ स्वंमसवेी    ११ मान्यता प्राप्त र्ििण संस्थािाट 

प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा  सो 

सरह उत्तीणि गरेको 

१५,००० ३०० कम््युटर  सीप िएको 

हुनुपने  

०३/२०७६/२०७७ िुर्नयर 

ईर्न्िर्नयर 

सहायक स्तर 

पााँचौ 

३ मान्यता प्राप्त र्ििण संस्थािाट  

आर्कि टेक्ट वा र्सर्िि र्वषयमा  

प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा  सो 

सरह उत्तीणि गरेको 

२५,००० ६०० कम््युटर सीप िएको 

हुनुपने  

०४/२०७६/२०७७ अर्मन  सहायक स्तर 

चौथो 

३ मान्यता प्राप्त र्ििण संस्थािाट 

िरू्म सििेण र्वषयमा १२ मर्हने 

आधारितू नापी तार्िम र्िएको  

२०,००० ४०० कम््युटर  सीप िएको 

हुनुपने 

०५/२०७६/२०७७ कानून 

सहायक  

सहायक स्तर 

चौथो 

१ मान्यता प्राप्त र्ििण संस्थािाट 

प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा सो 

सरह उत्तीणि गरेको 

२०,००० ४०० कम््युटर  सीप िएको 

हुनुपने 

०६/२०७६/२०७७ हरे्ि 

ईक्युपमेन्ट 

चािक 

श्रेणी र्वर्हन १ साधारण िेखपढ गनि िान्ने र  

हिेी ईक्युपमेन्ट चािक अनुमर्त 

पत्र िएको 

२५,००० ३००   

०७/२०७६/२०७७ कानून 

अर्धकृत 

अर्धकृत 

स्तर (छैठौं 

तह) 

१ मान्यता प्राप्त र्ििण संस्थािाट 

कानुन संकायमा स्नातक तह वा 

सो सरह उत्तीणि गरेको 

३०,००० ८०० कम््युटर  सीप िएको 

हुनुपने 

०८/२०७६/२०७७ कानून 

सहायक 

सहायक स्तर 

पााँचौ 

१ मान्यता प्राप्त र्ििण संस्थािाट 

कानुन संकायमा स्नातक तह वा 

सो सरह उत्तीणि गरेको 

२५,००० ६०० कम््युटर  सीप िएको 

हुनुपने 

०९/२०७६/२०७७ श्रेणी र्िर्हन 

(सहायक)  

श्रेणी र्िर्हन ४ साधारण िेखपढ १५,००० ३०० 
 

१०/२०७६/२०७७ रािश्व 

संकिन 

टोिी 

संयोिक 

सहायक स्तर 

पााँचौ 

१ मान्यता प्राप्त र्ििण संस्थािाट 

व्यवस्थापन वा वार्णज्य िास्त्र 

वा अथि िास्त्रमा प्रवीणता प्रमाण 

पत्र तह वा सो सरह उत्तीणि गरेको 

२५,००० ६०० कम््युटर  सीप िएको 

हुनुपने 

१)  उल्िेर्खत पदका उमेद्वारहरुको उमेरहद २१ वषि पूरा िई ४५ वषि ननाघेको हुनपनेछ । 

२) परीिाको र्कर्सम : सुचीकरण र अन्तरवाताि  

३) दरखास्त र्दने अर्न्तम र्मर्त : २०७६ साि िाद्र २५ गते िुधिार 

४) अन्तरवाताि र सुचीकरण र्मर्त  : दरखास्त र्दने म्याद समाप्त िए पश्चात नगरपार्िकाको सूचना पाटीमा टााँस गररनेछ । 

५)   संिग्न हुनुपने कागिातहरू: नेपािी नागररकता प्रमाणपत्रको प्रर्तर्िपी तथा कायि अनुिवको प्रमाण पत्रको प्रर्तर्िपी , पासपोटि साईिको फोटो दईु प्रर्त र िैर्िक 

योग्यताको  (न्युनतम तथा मार्थल्िो) प्रमाण पत्रको प्रर्तर्िपी संिग्न गनुि पनेछ । 

६)  अन्य थप र्वस्ततृ िानकाररका िार्ग कायािियको प्रिासन िाखामा  सम्पकि  गनि सर्कनेछ । 

 

            कीर्तिपुर नगरपार्िका 

           फोन.न. ०१४३३१६९३, ०१४३३१८०५ 

 


