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   दक्षऺणकारी नगयऩालरका 
नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

पर्ऩयङ्ग, काठभाडौं फागभती प्रदेश, नऩेार 

 
 

सेवा कयायको रागी दयखास्त आह्वान गरयएको सचुना 
 

प्रकाक्षशत लभलत: 2077/06/२१ 
 

मस दक्षऺणकारी नगयऩालरका अन्तगयतको स्वास््म संस्थाहरुको रागी तऩलसरको संख्माभा देहामका मोग्मता बएका जनशक्षि 3 (लतन) भर्हनाको 
रागी सेवा कयायभा लरनऩुने बएकोरे मोग्मता ऩगुकेा नेऩारी नागरयकहरुरे मो सचुना प्रकाक्षशत बएको लभलतरे 7 (सात) औ ंददनको कामायरम सभम 
सम्भभा मस नगयऩालरकाभा दयखास्त ददन ुहनु सम्फक्षन्धत सफैको जानकायीको रालग मो सचुना प्रकाशन गरयएको छ । दयखास्त पायभ, कामय-
र्ववयण, ऩारयश्रलभक, सेवाका शतयहरु सर्हतको र्वस्ततृ र्ववयण कामायरमफाट वा वेबसाईट www.dakshinkalimun.gov.np फाट उऩरब्ध हनुेछ । 
 

तऩलसर 

क्र.सं. र्वऻाऩन नं. ऩद आवश्मक 
संख्मा 

न्मनुतभ शैक्षऺक मोग्मता दयखास्त 
दस्तयु(रु.) 

१ 0१/077/078 भेलडकर 
अलधकृत 

(अलधकृत आठौं)

1 जना नेऩार सयकायफाट भान्मता प्राप्त शैक्षऺक 
संस्थाफाट MBBS वा सो सयह मोग्मता प्राप्त 
गयी NMC को प्रभाण ऩत्र प्राप्त गयेको । 

१०००/- 

2 02/077/078 स्टाप नसय 2 जना नेऩार सयकायफाट भान्मता प्राप्त शैक्षऺक 
संस्थाफाट नलसयङ र्वषमभा प्रर्वणता प्रभाणऩत्र 
तह उक्षिणय गयी नेऩार नलसयङ काउक्षन्सरको 
प्रभाण ऩत्र प्राप्त गयेको । 

५००/- 

३ 03/077/078 अ.हे.फ. 1 जना एस.एर.सी.उक्षिणय गयी अ.हे.फ.कोसय उक्षिणय 
गयेको, काउक्षन्सर अऩडेट बएको । 

५००/- 

४ 04/077/078 अ.न.भी. 3 जना एस.एर.सी.उक्षिणय गयी अ.न.भी.कोसय उक्षिणय 
गयेको, काउक्षन्सर अऩडेट बएको । 

५००/- 

5 05/077/078 ल्माफ अलसस्टेन्ट २ जना नेऩार सयकायफाट भान्मता प्राप्त शैक्षऺक 
संस्थाफाट ल्माफ अलसस्टेन्ट कोसय उक्षिणय बई 
प्रभाण ऩत्र प्राप्त गयेको, काउक्षन्सर अऩडेट 
बएको । 

 

५००/- 

6 06/077/078 कामायरम 
सहमोगी

4 जना आठ कऺा उक्षिणय गयेको । २००/- 

 

क) ऩरयऺाको र्कलसभ: अन्तवायता (सटय लरस्टभा छनौट बएकाहरुराई भात्र अन्तवायतायभा सभावेश गयाईनेछ)।  

 

ख) उभेयको हद: दयखास्त ददने अक्षन्तभ लभलतसम्भ 18 वषय ऩयुा बई 35 वषय ननाघेको । तय प्रार्वलधक कभयचायीको 
हकभा 40 वषय ननाघेको । 

ग) दयखास्त दस्तयु फझुाउने: दक्षऺणकारी नगयऩालरकाको:-  ग-१.१ आन्तरयक याजश्व खाता १२००१००३०१०१०००२ 
 

घ) 
 

दयखास्त पायभ ऩाईन े

तथा फझुाउने स्थान  : 

 

दक्षऺणकारी नगयऩालरका कामायरम, पर्ऩयङ्ग, काठभाडौं । दयखास्त पायभ मस नगयऩालरकाको 
वेबसाईट www.dakshinkalimun.gov.np फाट Download गनय सर्कनछे । 

 

ङ)    
 

ऩयीऺा हनुे केन्र य लभलत: 
 

अन्तवायताको लभलत य केन्र ऩलछ प्रकाशन गरयनेछ । 
   

 

दक्षऺणकारी नगयऩालरका 



   दक्षऺणकारी नगयऩालरका 
नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

पर्ऩयङ्ग, काठभाडौं फागभती प्रदेश, नऩेार 
 

सेवा कयायको रागी दयखास्त आह्वान गरयएको सचुना 
 

प्रथभ ऩटक प्रकाक्षशत लभलत: 2077/06/२१ 
 

मस दक्षऺणकारी नगयऩालरका अन्तगयतको स्वास््म संस्थाहरुको रागी तऩलसरको संख्माभा देहामका मोग्मता बएका जनशक्षि 3 (लतन) भर्हनाको 
रागी सेवा कयायभा लरनऩुने बएकोरे मोग्मता ऩगुकेा नेऩारी नागरयकहरुरे मो सचुना प्रकाक्षशत बएको लभलतरे 7 (सात) औ ंददनको कामायरम सभम 
सम्भभा मस नगयऩालरकाभा दयखास्त ददन ुहनु सम्फक्षन्धत सफैको जानकायीको रालग मो सचुना प्रकाशन गरयएको छ । दयखास्त पायभ, कामय-
र्ववयण, ऩारयश्रलभक, सेवाका शतयहरु सर्हतको र्वस्ततृ र्ववयण कामायरमफाट वा वेबसाईट www.dakshinkalimun.gov.np फाट उऩरब्ध हनुेछ । 
 

तऩलसर 

क्र.सं. र्वऻाऩन नं. ऩद ऩारयश्रलभक आवश्मक संख्मा 
१ 0१/077/078 भेलडकर अलधकृत (अलधकृत आठौं) 40,380।- 1 जना
2 02/077/078 स्टाप नसय 20,000।- 2 जना 
3 03/077/078 अ.हे.फ. 18000।- 1 जना 
4 04/077/078 अ.न.भी. 18,000।- 3 जना 
5 05/077/078 ल्माफ अलसस्टेन्ट 18,000।- २ जना 
6 06/077/078 कामायरम सहमोगी १३,500।- 4 जना 

 

क) ऩरयऺाको र्कलसभ        : अन्तवायता (सटय लरस्टभा छनौट बएकाहरुराई भात्र अन्तवायतायभा सभावेश गयाईनेछ)। 

ख) न्मूनतभ शैक्षऺक मोग्मता   : भेलडकर अलधकृत - नेऩार सयकायफाट भान्मता प्राप्त शैक्षऺक संस्थाफाट MBBS वा सो सयह मोग्मता प्राप्त 
गयी NMC को प्रभाण ऩत्र प्राप्त गयेको । 

स्टाप नसय - नेऩार सयकायफाट भान्मता प्राप्त शैक्षऺक संस्थाफाट नलसयङ र्वषमभा प्रर्वणता प्रभाणऩत्र तह 
उक्षिणय गयी नेऩार नलसयङ काउक्षन्सरको प्रभाण ऩत्र प्राप्त गयेको । 

अ.हे.फ. - एस.एर.सी.उक्षिणय गयी अ.हे.फ.कोसय उक्षिणय गयेको, काउक्षन्सर अऩडेट बएको ।
अ.न.भी. - एस.एर.सी.उक्षिणय गयी अ.न.भी.कोसय उक्षिणय गयेको, काउक्षन्सर अऩडेट बएको । 

ल्माफ अलसस्टेन्ट - नेऩार सयकायफाट भान्मता प्राप्त शैक्षऺक संस्थाफाट ल्माफ अलसस्टेन्ट कोसय उक्षिणय 
बई प्रभाण ऩत्र प्राप्त गयेको, काउक्षन्सर अऩडेट बएको  । 

कामायरम सहमोगी - आठ कऺा उक्षिणय गयेको । 

ग) सटय लरस्टको आधाय    : कामय अनबुव, शैक्षऺक मोग्मता य स्थालनमता । 
घ) दयखास्त साथ  

संरग्न गनुयऩने          : 

कागजऩत्रहरु           

उम्भेदवायको व्मक्षिगत र्ववयण, शैक्षऺक प्रभाणऩत्रहरुको प्रभाक्षणत प्रलतलरर्ऩ, नेऩारी नागरयकताको 
प्रभाक्षणत प्रलतलरर्ऩ, अनबुवको प्रभाक्षणत प्रलतलरर्ऩ । सफै प्रभाणऩत्रहरु उम्भेदवाय स्वमंरे सक्कर फभोक्षजभ 
बएको प्रभाक्षणत गयेको हनुऩुनेछ । सभकऺता चार्हनेको हकभा सभकऺता प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी ऩशे 
गनुयऩनेछ । 

ङ) उभेयको हद            : दयखास्त ददने अक्षन्तभ लभलतसम्भ 18 वषय ऩयुा बई 35 वषय ननाघेको । तय प्रार्वलधक कभयचायीको 
हकभा 40 वषय ननाघेको । 

च) दयखास्त दस्तयु फझुाउन े  : दक्षऺणकारी नगयऩालरकाको:-  ग-१.१ आन्तरयक याजश्व खाता १२००१००३०१०१०००२ 
छ)    ऩयीऺा हनुे केन्र य लभलत  : अन्तवायताको लभलत य केन्र ऩलछ प्रकाशन गरयनेछ । 
ज) अन्म                  : - कभयचायी छनौट गने तथा नगने सम्ऩूणय अलधकाय दक्षऺणकारी नगयऩालरकाभा लनर्हत हनुेछ ।  

- सम्फक्षन्धत ऺेत्रभा अनबुव बएकाहरुराई र्वशेष प्राथलभकता । 

- सेवा सलुफधा नगयऩालरकारे तोके फभोक्षजभ हनुेछ । 

- थऩ जानकायीको रालग नगयऩालरकाको सम्ऩकय  नं. 01-4710028 भा सम्ऩकय  गनय सक्न ुहनुेछ वा 
नगयऩालरकाको ईभेर : info@dakshinkalimun.gov.np भा ईभेरद्वाया सभेत फझु्न सक्न ुहनुेछ ।  

 

दक्षऺणकारी नगयऩालरका 
 

 


