
मोऱङु गाउँपालऱका  
  गाउँ काययपालऱकाको कायायऱय 

प्राप्चा ,ओखऱढुङ्गा 
सू.नं.            प्रदेश नं. १ , नेपाऱ 

   ,,,,,करार सवेामा कममचारी पदपरू्तम गन ेसम्बन्धी सचूना,,,,, 

       (प्रथम पटक प्रकार्ित र्मर्तः २०७७/१०/१३) 

  प्रस्तुत र्बषयमा यस मोलुङ गाईँपार्लकामा ऄन्तगमत स्वास्थ्यय चकक   कुन्तादवेी, मोलुङ-०१ र रामपरु ऄस्पताल मोलङु-०२ 

को लार्ग दहेायको पदमा करार सेवामा कममचारी पदपरू्तम गनुम पने भएको ह दँा योग्यता पगुेका आच्छुक ईम्मेद्वारहरुले ५ (पाँच) र्दनर्भत्र 

कायामलय समयमा रीतपवूमक फाराम भरी दरखास्त पेि गनम ह न यो सचूना प्रकािन गररएको छ।  

तपर्सलः 

क्र.स. र्वज्ञापन न.ं पद तह माग पद संख्या अवश्यक न्यनूतम िरै्िक 

योग्यता 

दरखास्त 

दस्तरु (रु.) 

कै. 

१ १०/०७७/७८ कायामलय सहयोगी श्रेणी र्बहीन २ (दआु) साधारण लेखपढ ३००।-  
 

१.  ितम:- नपेाली नागररक भएको तथा प्रचर्लत काननूद्वारा ऄयोग्य नठहररएको ह न ुपनछे । 

२. दरखास्तको  साथ  पिे  गनुम पन े कागजातहरु :- िैर्िक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रर्तर्लर्प, नागररकता प्रमाण पत्रको प्रर्तर्लर्प, कायम 

ऄनभुवको प्रमाणपत्रको प्रर्तर्लर्प तथा प्रचर्लत काननू बमोर्जमका ऄन्य कागजातहरु  । 

३.  ईमरे :- दरखास्त र्दन ेऄर्न्तम र्मर्त सम्ममा १८  वषम परूा भइ ४० वषम ननाघकेो ह न ुपनछे ।  

४.  दरखास्त र्दन ेऄर्न्तम र्मर्तः- २०७७।१०।१७ गते सम्म ईक्त र्दन सावमर्जक र्वदा पनम गएमा त्यसको भोर्लपल्ट सम्म दरखास्त र्दन 

सर्कनेछ । 

५. दरखास्त दस्तरु :- तोककएको दरखास्त दस्तरु मोऱङु गाउँपालऱकाको सनराइज बैंक लऱलमटेड (आन्तररक राजश्व खाता नं. 
०८८०५१५१४७७०३००८) मा रकम जम्मा गरेको सक्कऱ भौचर पेश गनुय पनेछ । 

६. परीिाको  र्कर्सम :- कायामलय सहयोगीको हकमा ऄन्तवामताम मात्र ह नेछ ।  

७. ऄन्तबामतामको र्मर्त, समय र स्थान :-२०७७।१०।१९  गते र्बहान  ७ बजे मोलङु  गाईँपार्लकाको  कायामलय  प्राप्चा, ओखलढुङ्गा  ।  

८. कायम  र्ववरण:- पदीय र्जम्मेवारी बमोर्जम तोर्कएका कायम । 

९. पाररश्रर्मक  तथा  सेवा  सरु्वधाः- करार ितममा ईल्लेख भए बमोर्जम अपसी समझदारीमा र्नधामरण ह नेछ ।  

१०. काम गनुमपन ेस्थानः-  स्वास्थ्यय चकक  कुन्तादवेी र रामपरु ऄस्पताल रामपरु । 

११. दरखास्त पिे गन ेस्थान :-मोलङु  गाईँ कायमपार्लकाको कायामलय  प्राप्चा, ओखलढुंगा ।  

१२. प्राथमर्कताः- स्थार्नय  मर्हलालाइ र्बिेष प्राथर्मकता र्दआनछे । 

 

 

 

 र्न. प्रमखु प्रिासक य ऄर्धकृत  


