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                                       प्रथम पटक प्रकाशशत लमलतिः २०७८/११/०९         
                                                           
 

                             सेर्ा करारमा कमयचारी लिने सम्बन्धी सूचना  
 

 कुश्मा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् तथा अन्तगयतका कार्ायिर्मा ररक्त रहेको तपशशि बमोशिमका 
पदहरुमा करार सेर्ाको माध्र्मबाट लमलत २०७९ असार मसान्तसम्मको िालग  पदपूलतय गनुयपने भएकािे देहार् 
बमोशिमको र्ोग्र्ता पगेुका इच्छुक नेपािी नागररकहरुिे र्ो सचुना प्रकाशन भएको लमलतिे १५ ददन लभत्र 
नगरपालिकािे तोकेको ढााँचामा दरखास्त फाराम भरी र्स नगरपालिकाको प्रशासन शाखामा बझुाउनहुनु र्ो सूचना 
प्रकाशन गररएको छ ।  
तपशशि  
क्र.स वर्ज्ञापन नं        पद/तह सेर्ा/ समूह माग संख्र्ा कामकाि गने स्थान  
१ 0३-07८/7९ हेल्थ अलसषे्टन्ट/सहार्क 

पाचौं  
स्र्ास््र् /हे.ई १ (एक) खौिािाकुरी स्र्ास््र् चौकी 

कु.न.पा १३  
२ 0४-07८/7९ अ.हे.र्./सहार्क चौथो स्र्ास््र् /हे.ई २ (दईु) आथयरडाडाखकय  स्र्ास््र् चौकी 

र ठूिीपोखरी प्रा.स्र्ा.केन्र  
३ 0५-07८/7९ अ.हे.र्./सहार्क चौथो स्र्ास््र् /हे.ई १ (एक) शहरी स्र्ास््र् केन्र 

तत्तरकोट,  कु.नपा १  
४ 0६-07८/7९ अ.न.मी./सहार्क चौथो स्र्ास््र् / प.हे.न २ (दईु) शहरी स्र्ास््र् केन्र लसंधािी 

र शहरी स्र्ास््र् केन्र 
तत्तरकोट, कु.न.पा १ 

५ 0७-07८/7९ ल्र्ार् अलसषे्टण्ट / 
सहार्क चौथो  

स्र्ास््र्/ 
मे.ल्र्ा.टेक्नोिोिी  

१ (एक) कुश्मा स्र्ास््र् चौकी 
/ठूिीपोखरी प्रा.स्र्ा.केन्र  

६ 0८-07८/7९ नार्र् प्रावर्लधक 
सहार्क (कृवि ) 
सहार्क चौथो   

नेपाि कृवि/ कृवि 
प्रसार  

१ (एक) कुश्मा नगर कार्यपालिकाको 
कार्ायिर्  

 

• आर्श्र्क न्रू्नतम शैशिक र्ोग्र्तािः  
क) हेल्थ अलसषे्टण्ट पदको िालग मान्र्ता प्राप्त शशिण संस्थाबाट सामान्र् शचवकत्सा प्रमाणपत्र तह उशत्तणय गरर 
नेपाि स्र्ास््र् व्र्र्सार्ी पररिदमा दताय भएको हनुपुनेछ ।  
ख) अ.हे.र्. पदको िालग मान्र्ता प्राप्त शशिण संस्थाबाट लस.एम.ए. कोिय उलतणय गरर नेपाि स्र्ास््र् व्र्र्सार्ी 
पररिदमा दताय भएको हनुपुनेछ ।  
ग) अ.न.मी पदको िालग मान्र्ता प्राप्त शशिण संस्थाबाट अ.न.मी कोिय उशत्तणय गरर  नेपाि नलसयङ्ग काउन्सीिमा 
दताय भएको हनुपुनेछ । 
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घ) ल्र्ार् अलसषे्टन्ट पदको िालग मान्र्ता प्राप्त शशिण संस्थाबाट ल्र्ार् अलसष्टन्ट कोिय उलतणय गरर नेपाि 
स्र्ास््र् व्र्र्सार्ी पररिदमा दताय भएको  हनुपुनेछ । 

ङ) नार्र् प्रावर्लधक सहार्क (कृवि ) पदको िालग मान्र्ता प्राप्त शशिण संस्थाबाट वट.एस.एि.सी /वट.एस.ई.ई 
(कृवि ) उलतणय र्ा १८ मवहने वप.िे.वट.ए कोिय उलतणय गरेको हनुपुनेछ ।  

• प्रचलित काननु अनसुार अर्ोग्र् नभएको  
• दरखास्त दस्तरुिः  

सहार्क  पाचौं तहको िालग रु ४००।-  (चार सर् ) र सहार्क चौथो पदको िालग रु ३००।-(लतन सर् ) 

• दरखास्त ददने अशन्तम लमलतिः लमलत २०७८/११/२३ गते सम्म (र्दद आरे्दन ददने अशन्तम लमलतमा सार्यिलनक 
वर्दा परेमा सो को भोलिपल्ट समेत दरखास्त फाराम बझुाउन सवकने छ  ) 

• परीिाको वकलसमिः प्रारशम्भक सूशचकरण र अन्तरर्ाताय ( कुश्मा नगरपालिकामा करारमा प्रावर्लधक कमयचारी 
व्र्र्स्थापन गने सम्बन्धी कार्यवर्लध, २०७६ को दफा ४ मा भएको व्र्र्स्था बमोशिम प्रारशम्भक सचुीकरणमा 
परेका उम्मेदर्ारिाई मात्र अन्तरर्ातायमा समारे्श गराइने छ ।) 

• उम्मेदर्ारको उमेर हदिः स्र्ास््र् सेर्ाको पदमा दरखास्त ददने अशन्तम लमलत सम्ममा उम्मेरर्ार १८ र्िय परुा 
भई ४५ र्िय ननाघेको र नेपाि कृवि सेर्ाको पदमा परुुि उम्मेदर्ारको हकमा ३५ र्िय र मवहिा कमयचारीको 
हकमा ४० र्िय ननाघेको हनुपुनेछ ।  

• तिब स्केििः वर्.न.०३-०७८/७९ र वर्.न ०४-०७८/७९ को पदको िालग नेपाि सरकारको शसतय 
अनदुानको स्र्ीकृत दरबन्दी अनसुार तोके बमोशिमको तिब स्केि र अन्र् बाकी वर्ज्ञापन नं ०५-०७८/७९ 
देशख ०८-७८/७९ पदको िालग कुश्मा नगरपालिकाको तिब स्केि अनसुार हनुेछ ।    

• कार्यवर्र्रणिः करार शतयमा उल्िेख भए बमोशिम हनुेछ ।  
• अन्तरर्ाताय हनुे लमलतिः प्रारशम्भक सचुीकरणको नलतिा प्रकाशन गदाय सूचना गररनेछ । 

• पेश गनुयपने कागिातहरुिः  नेपािी नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी , शैशिक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी, 
सम्बशन्धत काउन्सीिमा दताय/ नवर्करण भएको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी ,कार्य अनभुर् भए सोको प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिपी तथा अन्र् कागिातहरु उम्मेदर्ार स्र्रं्िे प्रमाशणत गरर पेश गनुयपने छ ।  

• अन्र् कुरा प्रचलित काननु बमोशिम हनुेछ ।  
• दरखास्त फाराम र कार्यवर्लधिः  कार्ायिर्को website www.kushmamun.gov.np बाट डाउनिोड गनय 

सवकनेछ साथै थप िानकारीका िालग कार्ायिर्को फोन नं ०६७-४२०१४१ मा सम्पकय  गनय सवकनेछ ।  
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