
हेटौडा उपमाहानगरपालिका 
 नगर कार्यपालिकको कार्ायिर् 

हेटौडा, मकवानपरु, प्रदेश नं. 3 नेपाि 
करारमा सेवा लिन ेसम्बन्धी सूचना 

(सूचना प्रकाशशत लमलत : २०७5/५/5) 
हेटौडा उपमाहानगरपालिका अन्तगयत शहरी स्वास््र् प्रबर्द्यन केन्रका िालग देहार् 

बमोशिमका पदहरूमा देहार्को सङ्ख्र्ा र र्ोा र्ता  पको प्राकवलधक कमयचारी २०७6 आषाढ 
मशान्त सम्मका िालग करारमा राख्न ुपने  पकािे र्ोा र्ता पगेुका नपेािी नागररकहरुिे र्ो 
सूचना प्रकाशशत  पको लमलतिे १५ (पन्र) ददनल त्र कार्ायिर् समर्सम्म दरखास्त ददन हनु 
सम्वशन्धत सवैका िालग र्ो सूचना प्रकाशन गररपको छ । र्सको दरखास्त फाराम 
कार्ायिर्बाट वा वेवसाइट www.hetaudamun.gov.np बाट लनशलु्क उपिब्ध हनुेछ ।  

लस नं पद नाम स्तर / तह  आबश्र्क सं्र्ा 
१ मेलडकि अकफसर अलधकृत स्तर सातौं तह १ 

२ िनस्वास््र् अलधकृत अलधकृत स्तर छैठौं तह १ 

३ हेल्थ  अलसस्टेण्ट सहार्क स्तर पााँचौं तह        १ 

४ स्टाफ नसय सहार्क स्तर पााँचौं तह २ 

५ कम््र्टुर सहार्क  सहार्क स्तर चौथो तह  १ 

६ अ न मी  सहार्क स्तर चौथो तह १ 

७ ल्र्ाब अलसस्टेण्ट सहार्क स्तर चौथो तह १ 

क. शैशिक र्ोा र्ता र अन ुव: 
१. नेपािी नागररक । 
२. न्रू्नतम शैशिक र्ोा र्तााः मान्र्ता प्राप्त शशिण संस्थाबाट िोकसेवा आर्ोगिे लनधायरण 

गरेको सम्बशन्धत पदको िालग आबश्र्क पने न्रू्नतम शैशिक र्ोा र्ता प्राप्त गरेको 
हनुपुने। 

३. उमेरको हकमा १८ वषय उमेर परुा  ई ४० वषय ननाघेको हनुपुने । 
५. नेपाि मेलडकि काउशन्सिमा दताय हनुपुने पदको िालग काउशन्सिमा दताय  पको 

प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रलतलिकप संिा न गनुयपने । 
६. अन्र् प्रचलित काननुद्वारा अर्ोा र् नठहररपको हनुपुने। 
ख. दरखास्तमा संिा न गनुयपनेाः उम्मेदवारको व्र्शिगत कववरण, शैशिक र्ोा र्ताको प्रमाशणत 

प्रलतलिकप, नेपािी नागररकता प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रलतलिकप, अन ुवको प्रमाशणत प्रलतलिकप 



संिा न हनुपुनेछ । पेस गररने सबै प्रलतलिकपको पछालड उम्मेदवार स्वरं्िे हस्तािर गरी 
प्रमाशणत गरेको हनुपुनेछ । 

ग. अन्तरबाताय लमलत: दरखास्त बझुाउने अशन्तम लमलतमा प्रकाशशत गररनेछ । 
घ. सेवाका शतयहरू:  (क) उपमहानगरपालिकािे सम्बशन्धत पदको िालग लनधायरण गरेको 

मालसक तिब अनसुार नै  पाररश्रलमक (प्रचलित लनर्मानसुार िाा ने कर 
सकहत ) उपिब्ध हनुेछ ।  

                          (ख) मालसक २ ददन लबदा ददन सककनेछ ।तर उि लबदा सशित 
हनुे छैन । 

     (ग) कार्ायिर्को कामको लसिलसिामा कार्ायिर्को आदेशानसुार शिल्िा 
बाकहर गै काम गनुय पदाय लनर्मानसुार समान तहिे पाउने दै भ्र  त्ता 
उपिब्ध गराउने छ । 

        


