
कीर्तिपुर नगरपार्िका, नगरकार्िपार्िकाको कार्ाििर् 

सेवा करारमा र्िने सम्बन्धी सूचना 

प्रथम पटक प्रकार्ित र्मर्त ( २०७४।११।१६ ) 

 यस कीर्तिपरु नगरपार्िका कायािियको िार्ग तपर्िि अनसुारका कमिचारीहरू सेवा करारमा र्िन ुपने भएको ह ुँदा िोकसेवा आयोगिे 

र्नधािरण गरेको फाराम भरी दहेायका पदहरूमा प्रथम पटक सचूना प्रकार्ित भएको र्मर्तिे २१  (एक्काईस) र्दनर्भत्र दरखास्त र्दन ईच्छुक योग्य 

उम्मेदवारहरूिाई यो सचूना प्रकार्ित गररएको छ । म्याद नार्घ प्राप्त ह न आएका दरखास्त उपर कुनै कारवाही गररने छैन ।  

क्र.स. सचूना पद माग संख्या िैर्िक योग्यता छनौटको आधार 

१ ३ ।२०७४।२०७५ अर्मन (सहायक स्तर चौथों ) १ ( एक ) अर्मनको तार्िम 

परुा गरेको 

प्रयोगत्मक र 

मौर्खक अन्तरवाताि 

२ ४ ।२०७४।२०७५ नगर प्रहरी जवान २ ( दईु ) साधरण िेखपढ मौर्खक अन्तरवाताि 

 

क) योग्यता  अर्मनको हकमा सम्बर्न्धत िेत्रमा कर्म्तमा १(एक) बर्िको कायािनभुव ह नपुनेछ । नगर प्रहरी जवानको हकमा  

सरुिा र्नकाय (नेपािी सेना ,नेपाि प्रहरी र ििस्त्र प्रहरी बि) बाट सेवा र्नवतृ्त भ ैसम्बर्न्धत पदमा कर्म्तमा १०(दि ) बर्ि काम गरर र्वभार्गय 

सजाय नपाएको ह नपुनेछ । 

ख) उमेर  नगर प्रहरी जवानको हकमा २०७४ सािको बैिाख १ गते १८ बर्ि परुा भ ै४५ बर्ि ननाघेको ह नपुनेछ । अर्मनको हकमा २०७४ 

सािको बैिाख १ गते १८ बर्ि परुा भ ै४० बर्ि ननाघेको ह नपुनेछ ।  

ग) सेवा िति सरु्बधा :नगरपार्िकािे तोके बमोर्जम 

घ) दरखास्त दस्तरु : सचूना न. ३ ।२०७४।२०७५ को हकमा रू.३०० ।– र सचूना न.४ ।२०७४।२०७५ को हकमा रू.१००।- को रर्सद दरखास्त 

फारामसंग संिग्न गरर बझुाुँउन ुपनेछ । 

ङ) दरखास्त फाराम बझुाउुँने अर्न्तम म्याद र्मर्त २०७४।१२। ६ गते आईतबारसम्म ह नेछ । दोब्बर दस्तरु र्तरर २०७४।१२। १३ गते सम्म दरखस्त 

र्दन सर्कनेछ । 

च)  अन्तरवाताि र्मर्त दरखास्त र्दने म्याद समाप्त भए पश्चात नगरपार्िकाको सचूना पाटीमा टाुँस गररनेछ । 

छ) संिग्न ह नपुने कागजातहरू: नेपािी नागररकता प्रमाणपत्रको प्रर्तर्िपी,  नेपाि मेर्िकि काउर्न्सिबाट मान्यता प्राप्त र्चर्कत्सकबाट प्रमार्णत 

र्नरोर्गताको प्रमाणपत्रको प्रर्तर्िपी,कायि अनभुवको प्रमाणको प्रर्तर्िपी र िैिीक योग्यताको प्रर्तर्िपी संिग्न गनुि पनेछ ।  

ज)  अन्य थप र्वस्ततृ जानकाररका िार्ग प्रिासन िाखामा सम्पकि  गनि सर्कनेछ । 

 

            कीर्तिपरु नगरपार्िका  

फोन.न. 
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