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 कयाय सेवाभा ऩदऩूलतय गने सम्फन्धी सूचना 
प्रथभ ऩटक प्रकाशशत लभलत२०७७÷०६÷११ 

मस नगयऩालरकाभा कोलबड १९ अस्थामी अस्ऩतार सचारनको रालग देहामफभोशजभको मोग्मता बएका कभयचायी सेवा 
कयायभभा लरनऩुने बएकोरे मोग्मता ऩगेुका इच्छुक नेऩारी नागरयकरे ७ ददन लबत्र भाग फभोशजभका वववयर् य याजश्व लतयेको 
यलसद सवहत मस कामायरमभा लनवेदन ददनहुनु सम्फशन्धत सफैको जानकायीका रालग मो सूचना प्रकाशशत गरयएको छ । 

तऩलसर 

क्र.स. ववऻाऩन नॊ. ऩद भाग ऩद सॊख्मा सेवा/सभूह तह न्मनुत्तभ शैशऺक मोग्मता कैवपमत 

१ ०९/०७७/७८ भेलडकर अलधकृत  १ 
स्वास््म 

सेवा/ज.हे.स. 
आठौ तह  

भान्मता प्राप्त शशऺर् सस्थाफाट 
MBBS उशत्तयर् गयेको  

  

२ १०/०७७/७८ स्टाप नसय २ नलसयङ्ग सहामक ऩाॉचौ  
भान्मता प्राप्त शशऺर् सस्थाफाट 

Staff Nurse उशत्तयर् गयेको 
  

 आवश्मक कागजात: रोक सेवा आमोगद्वाया लनधाययर् गरयएको दयखास्त पायभ बयी सोका साथ नेऩारी नागरयकताको 
प्रभार्ऩत्रको प्रभाशर्त प्रलतलरवऩ, शैशऺक मोग्मताको प्रभार्ऩत्रको प्रभाशर्त प्रलतलरवऩ (नेऩार फावहयको शैशऺक मोग्मता 
बए नेऩारको ववश्वववद्यारमफाट लरईएको  सभकऺता प्रभार् ऩत्र), कामयअनबुव बए सोको प्रभाशर्त प्रलतलरवऩ, प्रचलरत 
नेऩार कानून फभोशजभ सम्फशन्धत ऩरयषद वा काउशन्सर वा अन्म सॊस्थाभा दताय बएकोभा सो को प्रभाशर्त प्रलतलरवऩ, 
आवेदन शलु्क फझुाएको सक्करै यलसद अन्म आवश्मक कागजातहरु। 

 दयखास्त ददन े तरयका् आवेदन स्मॊभ उऩशस्थत बई वा इभेर aathabismun@gmail.comभा भालथ उल्रेशखत 
कागजातहरु फझुाएय ।ऩेश गरयएका सफै कागजातहरुको ऩछाडी उम्भेदवाय स्वॊमरे हस्ताऺय गयी प्रभाशर्त गने । 

 आवेदन शलु्क् भेलडकर अलधकृतको रालग रु १०००। (एक हजाय भात्र) य स्टाप नसयको रालग रु. ५००(ऩाॉच सम 
भात्र)मस कामायरमभा नगदै वा नेऩार इन्बेष्टभेन्ट फै लर डाॉफ शाखा दैरेखभा यहेको मस कामायरमको नाभभा यहेको 
खा.नॊ. ०६३०१४००२५००८५ भा नगद जम्भा गयेको  बौचय ।  

 उभेय् १८ फषय ऩयुा बएको । 

 ऩारयश्रलभक, सेवा सवुवधा य अवलध्  भेलडकर अलधकृतको हकभा नेऩार सयकायरे सम्फशन्धत ऩदको रालग तोकेको 
न्मूनतभ तरफ, स्थानीम बत्ता, भहॉगी बत्ता उऩरब्ध हनुेछ  य  स्टाप नसयको हकभा सोही ऩदको रालग नेऩार 
सयकायरे तोकेको न्मूनतभ तरफ भात्र उऩरब्ध हनुेछ । सेवा अवलध ३ भवहनाको हनुेछ । तय कामयक्रभ अवलध 
थऩ बई सोही ऩदको कभयचायी आवश्मकता बएभा सेवा अवलध सभेत थऩ गनय सवकनेछ ।   

 आवश्मक मोग्मता, ऩरयऺाको वकलसभ, छनौटका आधाय, दयखास्त पायाभ रगामतका ववषमभा थऩ जानकायी 
आवश्मक बएभा प्राववलधक कभयचायी छनौट सम्फन्धी कामयववलध, २०७६ मस कामायरमको वेफसईटफाट डाउनरोड 
गयी हेनय सक्नहुनुेछ । 
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