
                           कीर्तिपरु नगरपार्िका, नगरकार्िपार्िकाको कार्ाििर् 

कार्ाििर् अभ्र्ास (Intern) / स्वंमसेवी जनशक्ति आवश्र्कता सम्बन्धी सूचना 
प्रथम पटक प्रकाक्तशत र्मर्त २०७६।०५।१३ 

सूचना नं. ०२/२०७६/२०७७ 
र्स कीर्तिपरु नगरपार्िका, नगरकार्िपार्िकाको  कार्ाििर्को िार्ग तपक्तशि बमोक्तजमका कार्ाििर् अभ्र्ास (Intern) / स्वंमसेवी 
जनशक्ति आवश्र्क भएको हदुा ईच्छुक व्र्क्तिहरुिे आफ्नो व्र्क्तिगत वववरण सवहत देहार्का पदहरूमा प्रथम पटक सूचना 
प्रकाक्तशत भएको र्मर्तिे १५ (पन्र) ददनर्भत्र ईच्छुक उमेदवारहरुबाट दरखास्त आह्वान गररन्छ । 

र्बज्ञापन नं. वववरण/ ववषर्क्षेत्र  संख्र्ा न्रू्नतम  शैक्तक्षक र्ोग्र्ता उपिब्ध गराईने सवुवधा कैविर्त 

११ ईक्तन्जर्नर्र 
(आवकि टेक्ट/र्सर्भि) 

५ मान्र्ता प्राप्त क्तशक्षण 
संस्थाबाट आवकि टेक्ट वा 
र्सर्भि ववषर्मा र्ब.ई. उत्तीणि 
गरेको 

हाक्तजर भएको ददनको 
खाजा खचि रु. २००।- 
र पररवहन खचि 
रु.१००।- उपिब्ध 
गराईनेछ । 

 

१२ सूचना प्रववर्ध 
ईक्तन्जर्नर्र 

२ सूचना प्रववर्ध वा कम््र्टुर 
ईक्तन्जर्नर्ररङ्ग ववषर्मा र्ब.ई 
वा सो सरह उत्तीणि गरेको 

हाक्तजर भएको ददनको 
खाजा खचि रु. २००।- 
र पररवहन खचि 
रु.१००।- उपिब्ध 
गराईनेछ । 

 

१३ माध्र्ार्मक तहका 
ववर्भन्न ववषर्का 
स्वर्मंसेवी क्तशक्षक 

६ सम्बक्तन्धत ववषर्मा स्नातक 
तह वा सो सरह उत्तीणि 
गरेको 

हाक्तजर भएको ददनको 
खाजा खचि रु. २००।- 
र पररवहन खचि 
रु.१००।- उपिब्ध 
गराईनेछ । 

अंग्रजेी ववषर्का 
िार्ग – २ 

गक्तणत ववषर्का 
िार्ग – २ 

ववज्ञान ववषर्का 
िार्ग - २  

१४ कार्ाििर् अभ्र्ास 

( Office Intern) 

५ वाक्तणज्र् शास्त्र  वा 
व्र्वस्थापन ववषर्मा स्नातक 
तह वा सो सरह उत्तीणि 
गरेको  

हाक्तजर भएको ददनको 
खाजा खचि रु. २००।- 
र पररवहन खचि 
रु.१००।- उपिब्ध 
गराईनेछ । 

 

१) उल्िेक्तखत पदका उमेद्वारहरुको उमेरहद २१ वषि पूरा भई ४५ वषि ननाघेको हनुपनेछ । 

२) छनौटको वकर्सम : अन्तरवाताि  

३) दरखास्त ददने अक्तन्तम र्मर्त : २०७६ साि भाद्र २७ गते शकु्रबार 
४) अन्तरवाताि र्मर्त  : दरखास्त ददने म्र्ाद समाप्त भए पश्चात नगरपार्िकाको सूचना पाटीमा टााँस गररनेछ । 

५) संिग्न हनुपुने कागजातहरू: नेपािी नागररकता प्रमाणपत्रको प्रर्तर्िपी, पासपोटि साईजको िोटो दईु प्रर्त र 
शैक्तक्षक र्ोग्र्ताको  (न्र्नुतम तथा मार्थल्िो) प्रमाण पत्रको प्रर्तर्िपी संिग्न गनुिपनेछ । 

६) अन्र् थप ववस्ततृ जानकाररका िार्ग कार्ाििर्को प्रशासन शाखामा  सम्पकि  गनि सवकनेछ । 

 

          कीर्तिपरु नगरपार्िका 
         िोन.न. ०१४३३१६९३, ०१४३३१८०५ 

 


