
कीर्तिपरु नगरपार्िका 
नगरकार्िपार्िकाको कार्ाििर्  

बागमती प्रदेश 

कीर्तिपरु¸ काठमाडौं । 

तथ्र्ाङक संकिनका िार्ग  करारमा सेवामा कमिचारी पदपूर्ति  सम्बन्धी  सूचना  । 

सूचना  प्रकाशन र्मर्तिः- २०७८/०९/२१ 

 प्रस्ततु ववषर्मा भरू्म व्र्बस्था, सहकारी तथा गररवी र्नवारण मन्रािर्को पर वमोजिम कीर्तिपरु नगरपार्िकामा चाि ु
आर्थिक बषि र्भर गररव पररवार पवहचान तथा पररचर्पर ववतरण कार्िक्रम संचािन गनुिपने हुुँदा सो कार्िको िार्ग तपजशि अनसुार 
करार सेवामा कमिचारी पदपूर्ति गने र्नणिर् भएकोिे तोवकएको र्ोग्र्ता पगुकेा इच्छुक नेपािी नागररकहरुवाट र्ो सूचना प्रकाजशत 
भएको र्मर्तिे ७ (सात) ददन र्भर नगरपार्िकामा ररतपूविक दरखास्त पेश गनुिहनु र्ो सूचना प्रकाजशत गररएको छ ।   

 

क्र.स . ववज्ञापन नं . पद माग 
संख्र्ा  

आवश्र्क न्र्नुतम र्ोग्र्ता  स कै. 

१. ०२-२०७८/०७९ 

 

सपुरीवेक्षक  २ क) मान्र्ता प्राप्त जशक्षण संस्थावाट तथ्र्ाङकशास्त्र वा िनसंख्र्ा 
वा अथिशास्त्र वा गजणत र्बषर् सवहत कुनै ववषर्मा कजम्तमा 
स्नातक वा सो सरह उजिणि गरेको र कम््र्टुर सम्वन्धी 
आधारभतू ज्ञान भएको  । 

ख) १८ वषि परुा भई ४० वषि ननाघेको । 

 

२. ०३-२०७८/०७९ गणक  १७ क) मान्र्ता प्राप्त जशक्षण संस्थावाट तथ्र्ाङकशास्त्र वा िनसंख्र्ा 
वा अथिशास्त्र वा गजणत र्बषर् कुनै एक ववषर्मा कजम्तमा 
प्रमाणपर तह वा सो सरह उजिणि गरेको र कम््र्टुर सम्वन्धी 
आधारभतू ज्ञान भएको । 

ख) १८ वषि परुा भई ४० वषि ननाघेको । 

 

 

दरखास्तका साथ पशे गनुि पने कागिातहरु 

 

क) नागररकता को प्रमाणपरको प्रर्तर्िवप र २ प्रर्त  प्रर्तर्िवप पासपोटि साईिको फोटो । 

ख) आवश्र्क न्र्नुतम शैजक्षक र्ोग्र्ता प्रमाणपरको प्रर्तर्िवप । 

ग) कम््र्टुर सम्वन्धी आधारभतू ज्ञान हार्सि गरेको प्रमाणपरको प्रर्तर्िवप । 

थप िानकारीिः 
   १) पररक्षा दस्तरुिः सपुररवेक्षक पदको िार्ग रू. ५०० र गणक पदको िार्ग रु. ४०० नगरपार्िकाको रािश्व र्तरेको रर्सद 
 संिग्न गनुिपने छ । 

   २) छनोटको वकर्समिः सजुचकरण र अन्तरवाताि  । 

   ३)  तिब, पाररश्रर्मक सरु्बधािः र्नर्मानसुार । 

   ४) काम गने अवधी तथा क्षेरिः ५ मवहना मार नगरपार्िकाको िनुसकैु वडा । 

   ५) सम्वजन्धत स्थानीर् बार्सन्दािाई प्राथर्मकता ददईनेछ । 

    नोटिः आबेदन फारम नगरपालिकाको प्रशासन शाखा  वा  www.kirtipurmun .gov.np बाट डाउनिोड गनन सलकने छ ।  

 

         जनक थापा  

बररष्ठ अर्धकृत 

http://www.kirtipurmun/

