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दक्षिणकाली नगरपाललका  
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 करार सेवामा पदपलुति  सम्बन्धी सूचना  !।       

 

प्रथम पटक प्रकाक्षित लमलत २०७9/10/05 
 

यस दक्षिणकाली नगरपाललकाको नवौं नगरसभाको लनणियानसुार यस नगरपाललकाको लालग देहायको पद, संख्या र 
योग्यता भएका नगर प्रहरी र यस न.पा. को लमलत 2079/09/17 गतेको लनणियानसुार अ.न.मी. र ल्याब 
अलसष् टेन्ट करार सेवामा राख् न ुपने भएकाले योग्यता पगेुका नेपाली नागररकहरुले यो सूचना प्रकाक्षित भएको 
लमलतले १५ (पन्र) ददन लभत्र कायािलय समयमा राजश् व लतरेको सक् कल रलसद सहहत दरखास्त ददन ु हनु 
सम्वक्षन्धत सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाक्षित गररएको छ । दरखास्त फारम, पाठ्क रम, कायि हववरण, 
िैक्षिक योग्यता र अनभुव, पाररश्रलमक, सेवाका ितिहरु सहहतको हवस्ततृ हववरण कायािलयबाट वा वेभसाईट 
www.dakshinkalimun.gov.np बाट उपलब्ध हनुेछ । 

र. 
सं. 

हवज्ञापन नं. पद खलुा 
समावेिी 

जम्मा 
पररिा 

दस्तरु रु. 
कैहफयत 

महहला 

१ 5-079/080 
नगर प्रहरी सहायक 
लनरीिक 

१ - १(एक) रु.500।- 
एक भन्दा बढी समूहमा 
दरखास्त ददने उम्मदेवारको 
हकमा प्रत्यके समूहको लालग 
रु.२००।- का दरले थप 
दस्तरु लाग्नेछ । 

2 6-079/080 नगर प्रहरी जवान ४ २ ६(छ) रु.400।- 

३ 7-079/080 अ.न.मी. २ - २दईु) रु.४00।-  

4 8-079/080 ल्याब अलसष् टेन् ट १ - १(एक) रु.400।-  
   

दक्षिणकाली िते्र हवकास सलमलतको कायािलय, काठमाडौंमा 
दरबन्दी रहने गरी र सोही कायािलयबाट सेवा सहुवधा प्राप् त गने गरी 

र. 
सं. 

हवज्ञापन नं. पद खलुा 
समावेिी 

जम्मा 
पररिा 

दस्तरु रु. 
कैहफयत 

महहला 

१ 9-079/080 नगर प्रहरी जवान २ १ ३(लतन) रु.400।- 

एक भन्दा बढी समूहमा 
दरखास्त ददने उम्मदेवारको 
हकमा प्रत्यके समूहको लालग 
रु.२००।- का दरले थप 
दस्तरु लाग्नेछ । 

 

 

 

 



१) नगर प्रहरीको लालग आवश्यक न्यूनतम योग्यता : 
क) नगर प्रहरी सहायक लनरीिक पदको लालग : 
➢ नेपाली नागररक भएको । 

➢ मान्यता प्राप् त िैक्षिक संस्थाबाट प्रहवणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उक्षिणि गरेको ।  
➢ उमेर १८ वर्ि परुा भई २८ वर्ि ननाघेको ।  
➢ कुनै पलन नैलतक पतन देक्षखने फौजदारी अलभयोगमा सजाय नपाएको ।  
➢ नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप् त अस्पतालको क्षचहकत्सकले ददएको लनरोलगताको प्रमाणपत्र ।  
➢ कुनैपलन राजनैलतक दलको सदस्य नरहेको ।  
➢ मानव अलधकार र मानवीय कानूनको उल्लङ् घनमा सजाय नपाएको ।  
➢ परुुर्को हकमा घटीमा उचाई ५ हफट २ ईन्च, छाती ३१-३३ ईन्च, तौल ५० के.जी. र महहलाको हकमा 

घटीमा उचाई ५ हफट, तौल न्यूनतम ४२ के.जी. भएको, आखँा माईनस २ वा प्लस २ भन्दा बढी कमजोर 
नभएको । 

ख) नगर प्रहरी जवानको लालग : 
➢ नेपाली नागररक भएको । 

➢ मान्यता प्राप् त िैक्षिक संस्थाबाट एस.एल.सी./एस.ई.ई. (कम्तीमा ग्रडे सी ल्याई उक्षिणि) वा सो सरह उक्षिणि 
गरेको ।  

➢ उमेर १८ वर्ि परुा भई २५ वर्ि ननाघेको ।  
➢ कुनै पलन नैलतक पतन देक्षखने फौजदारी अलभयोगमा सजाय नपाएको ।  
➢ नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप् त अस्पतालको क्षचहकत्सकले ददएको लनरोलगताको प्रमाणपत्र ।  
➢ आतङ्ककारी संगठनको सदस्य नरहेको ।  
➢ मानव अलधकार र मानवीय कानूनको उल्लङ् घनमा सजाय नपाएको । 

➢ राजनैलतक दलको सदस्य नरहेको ।   
➢ परुुर्को हकमा घटीमा उचाई ५ हफट २ ईन्च, छाती ३१-३३ ईन्च, तौल ५० के.जी. र महहलाको हकमा 

घटीमा उचाई ५ हफट, तौल न्यूनतम ४२ के.जी. भएको, आखँा माईनस २ वा प्लस २ भन्दा बढी कमजोर 
नभएको । 

ग) अ.न.मी. पदको लालग : 
➢ मान्यता प्राप् त िैक्षिक संस्थाबाट सम्बक्षन्धत कक्षम्तमा अ.न.मी. हवर्य उलतणि गरी नेपाल नलसिङ 

काउक्षन्सलमा दताि भएको हनुपुने । 

घ) ल्याब अलसष् टेन्ट पदको लालग : 
➢ मान्यता प्राप् त िैक्षिक संस्थाबाट सम्बक्षन्धत कक्षम्तमा ल्याब अलसष् टेन्ट हवर्य उलतणि गरी नेपाल स्वास््य 

व्यवसायी पररर्द् मा दताि भएको हनुपुने ।  
२) आवेदनसाथ पेि गनुि पने आवश्यक कागजातहरु : 

क) नेपाली नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतललहप । 

ख) न्यूनतम िैक्षिक योग्यता र मालथल्लो िैक्षिक योग्यता भएमा िैक्षिक योग्यता खलेुको त्यांक र 
चाररलत्रक प्रमाण पत्रको प्रमाक्षणत प्रलतललहप । 

ग) सबै प्रमाणपत्रहरुमा उम्मेदवार स्वयंले सक् कल बमोक्षजम नक् कल दठक छ भलन प्रमाक्षणत गरेको 
हनुपुनेछ । समकिता चाहहनेको हकमा समकिता प्रमाणपत्रको प्रलतललहप पेि गनुिपनेछ । 

घ) अनभुवको प्रमाक्षणत प्रलतललहप (अनभुवीलाई हविेर् ग्राह्यता ददईनेछ) ।  
ङ) पररर्द/काउक्षन्सलमा दताि प्रमाणपत्रको प्रमाक्षणत प्रलतललहप । 

 



३) पाररश्रलमक : 
क) नगर प्रहरी सहायक लनरीिक र नगर प्रहरी जवान पदको हकमा नगरपाललकाले तोहकए बमोक्षजमको 

सेवा सहुवधा भकु्तानी हनुेछ ।   
ख) दक्षिणकाली िेत्र हवकास सलमलतको कायािलयको नगर प्रहरीको हकमा सोहह सलमलतले तोहकए 

बमोक्षजमको सेवा सहुवधा भकु्तानी हनुेछ ।  
ग) अ.न.मी. र ल्याब अलसष् टेन्टको हकमा नगरपाललकाको लनणिय बमोक्षजमको मालसक रु.25,300।- 

पाररश्रलमक भकु्तानी हनुेछ । 

४) छनौटको हवलध : 
नगर प्रहरीको हकमा : 
क) स्वास््य पररिण पररिा तथा िारररीक तन्दरुुस्ती पररिण, 

ख) ललक्षखत पररिा 
ग) अन्तवािताि पररिा 
अ.न.मी. र ल्याब अलसष् टेन्टको हकमा : 
क) अन्तवािताि (संक्षिप् त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुलाई मात्र अन्तवाितािमा समावेि गराईनेछ ।) 

५) सूचनामा उल्लेख भए बाहेकका अन्य आवश्यक कुराहरु उम्मेदवार छनौट तथा लसफाररस सलमलतले लनधािरण 
गरे तथा प्रचललत कानून बमोक्षजम हनुेछ । 

६) आवेदन फाराम यस नगरपाललकाको वेवसाईट www.dakshinkalimun.gov.np बाट डाउनलोड गनि 
सहकनेछ वा यस कायािलयको प्रिासन िाखाबाट समेत प्राप्त गनि सहकनेछ । 

७) परीिा तथा अन्तवािताि हनुे केन्र र लमलत : पलछ प्रकािन गररनेछ ।  
८) थप जानकारीको लालग यस नगरपाललकाको सम्पकि  नं. 01-4710028 र इमेल info@dakshin 

kalimun.gov.np मा सम्पकि  गनि सक्न ुहनुेछ । 
 

- प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 


