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िेवा करारमा कमयचारी आवश्र्कता िम्बन्धी िचूना 

( प्रथम पटक सचूना प्रकाशित शमशतिः२०७७।१०।१६ ) 
 

यस गोलबजार नगरपाशलकाको अस्थायी कोशभड अस्पतालका लाशग तपशसल बमोशजम पद तथा सेवा समहुका कममचरीको सेवा करारमा शलनुपने भएको 

ह ुँदा दहेाय अनुसारको योग्यता भएका ईच्छुक नेपाली नागररकहरुले यो सुचना प्रकाशित भएको शमशतले १५ शदन शभत्र तोशकएको ढाुँचामा दरखास्त पेि 

गनुमह न सम्बशधित सबैको जानकारीको लाशग यो सचुना प्रकािन गरीएको छ । ररत नपगुी वा म्याद नाघी पेि ह न आउने दरखास्त उपर कुनै कायमवाही गररने 

छैन । 

तपलिलः 

क्र.िं. लवज्ञापन नं. पद / तह िेवा / िमुह िंख्र्ा शैलिक र्ोग्र्ता दरखास्त 

दस्तुर 

१ १/२०७७/०७८ मेशडकल अशिकृत ( 

आठौं) 

स्वास््य / 

ज.ह.ेस. 

१ माधयता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट MBBS 

उशतणम गरी नेपाल मेशडकल काउशधसलमा 

दताम भएको ह नुपनेछ । 

१०००।– 

(एकहजार) 

२ २/२०७७/०७८ स्टाफ नसम (सहायक 

पाुँचौं) 

स्वास््य / ज.न. २ माधयता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट PCL 

Nursing उशतणम गरी नेपाल नशसमङ्ग 

पररषदमा दताम भएको ह नुपनेछ 

७००।– 

(सात सय) 

३ ३/२०७७/०७८ का.स. (श्रेणी 

शवहीन) 

सामाधय 

प्रिासन 

१ सामाधय लेखपढ गरेको ह नुपनेछ । ३००।– 

(शतन सय) 

पुनश्चः 

१. दरखास्त फारम दताय गराउने अलन्तम लमलतः सचूना प्रकाशित भएको शमशतले १५औ ंशदन सम्म कायामल समय शभत्र । 

२.  दरखास्त दताय गराउनु पने स्थानः गोलबजार नगरपाशलकाको राजस्व िाखामा तोशकए बमोशजमको नगद ैरकम बुझाएको भौचर संलग्न  राशख 

स्वास््य िाखामा दताम गराउनुपनेछ । 

३. पररिाको लकलिमः छोटो सचूी प्रकािन गरी अधतरवातामको माध्यबाट छनौट गररनेछ । 

४. पररिा लमलतः पशछ सचूना प्रकािन जानकारी गराईनेछ । 

५. पाररश्रलमक / िेवा िुलवधाः प्रचशलत तलव स्केल बमोशजम । 

६. करार अवलधः हालको लाशग ३ मशहना र सो पशछ आवश्यकतानुसार करार अवशिको म्याद थप ह न सक्नेछ । 

७.  दरखास्तिाथ पेश गनुयपने कागजातहरः  

  क) नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रशतशलपी ।     ख) िैशक्षक योग्यताको प्रमाण पत्रहरुको प्रशतशलपी । 

   ग) काउशधसल दतामको प्रमाण पत्रको प्रशतशलपी ।           घ) ताशलम तथा अनुभव प्रमाण पत्रको प्रशतशलपी । 

  ङ) हालसालै शखशचएको पासपोटम साईजको फोटो ३ प्रशत । 

८.  उमेर हदः परुुषको हकमा १८ बषम परुा गरर ३५ बषम र मशहलाको हकमा ४० बषम न नाघेको ह नुपनेछ । 

९.  दरखास्तसाथ पेि गने  प्रमाण पत्रहरुको प्रशतशलपी  उमेदवार स्वयंले प्रमाशणत गरेको ह नुपनेछ । 

१०. दरखास्त फारम गोलबजार नगरपाशलकाको website:golbazarmun.gov.np बाट Download गनमसशकनेछ वा स्वास््य  िाखाबाट प्राप्त 

गनमसशकनेछ ।   

११. प्रकाशित सचूना सम्बधिमा थप केही कुरा जानकारी प्राप्त गनुमपने भएमा यस कायामलयको टेशलफोन नं-०३३-  ५४००९९ वा 

मो.नं.९८०४७८३२९७ मा सम्पकम  गनमसशकनेछ ।                                           

 
प्रमुख प्रशािकीर् अलधकृत 


