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           करारमा सेवा ललन ेसम्बन्धी सूचना 
(सचुना प्रकाशित लमलत : २०७७/१२/२४) 

यस कायाालयको लमलत २०७७/१२/१९ को लनर्ाय अनसुार गाउँपाललका अन्तरगतका अस्थायी कोववड-१९ अस्पताल र पलि १० िैयाको 
आधारभतु अस्पतालमा पररर्त हनु ेहशुदिशिर स्वास््य चौकीमा कामकाज गनाको लागी स्वास््य िाखा अन्तगात रहने गरी तपशिल बमोशजमको 
पिमा िेहायको संख्या र योदयता भएको प्राववलधक कमाचारी करार सेवामा भनाा गनुा पने भएकाले यस अगाडी पलन सूचना जारी भएकोमा 
कुनै पलन लनवेिन नपरेकोले िोश्रो पटक यो सूचना प्रकािन गने काम भएको ि। योदयता पगुेका नेपाली नागररकहरुले यो सूचना 
प्रकाशित भएको लमलतले ७ (सात) दिन लभत्र कायाालय समय सम्म राजस्व लतरेको रलसि सवहत िरखास्त दिनहुनु सम्वशन्धत सवैमा 
जानकारीको लालग यो सूचना प्रकािन गररएको ि ।  

सूचना नं  पि तह सेवा समहु माग 
संख्या 

िैशिक योदयाता 

सूचना नं 
८/२०७७/७८ 

मे अ अलधकृत 
आठौं 

स्वास््य शचवकत्सा १ मान्यता प्राप्त शििर् संस्थाबाट एम लब लब एस कोर्ा उत्तीर्ा 
गरर नेपाल मेलडकल काउन्सीलमा िताा भएको 

सूचना नं 
९/२०७७/७८ 

 ल्याब 
अलसस्टेण्ट 

सहायक  
चौथो 

स्वास््य मे ल्या टे १ मान्यता प्राप्त शििर् संस्थाबाट ल्याब अलसस्टेण्ट वा ल्याब 
टेशननलसयन कोर्ा उशत्तर्ा गरर नपेाल स्वास््य ब्यबसायी 

पररर्िमा िताा भएको 

१.िैशिक योदयता र अनभुव: 
1. नेपाली नागररक । 
2. ल्याब अलसस्टेण्टको हकमा १८ वर्ा उमेर परुा भई 45 वर्ा ननाघेको साथै मेलडकल अवफसरको हकमा २१ बर्ा परुा भई 45 बर्ा 

ननाघेको । 
3. अन्य प्रचललत काननु द्वारा अयोदय नभएको । 

२. िरखास्तमा संलदन गनुापनेेः उम्मेिवारको व्यशिगत वववरर्, िैशिक योदयताको प्रमाशर्त प्रलतललवप, नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्रको 
प्रमाशर्त प्रलतललवप, अनभुवको प्रमाशर्त प्रलतललवप तथा प्रचललत नेपाल कानून बमोशजम ववलभन्न काउशन्सल वा पररर्द् वा अन्यमा िताा 
भएको प्रमाशर्त प्रलतललवप संलदन हनुपुनेि । पेि गररने सबै प्रलतललवपको पिाडी उम्मेिवार स्वयंले हस्तािर गरी प्रमाशर्त गरेको 
हनुपुनेि । 

३.  िरखास्त िस्तरुेः- मे अ को लागी मेलडकल अवफसरको लागी रु १००० र ल्याब अलसस्टेण्टको लागी रु. ६०० गाँउपाललकाको प्रभ ुबैंक खाता न. 
१७०००२०११२७१७५०००००१ मा िाशखलागरेको भौचर संलदन हनुपुने ि। 

४. िनौटको वकलसमेः अन्तरवाताा र आवस्यकता अनसुार प्रयोगात्मक। 

५. अन्तरवाताा लमलत सम्पका  लमलतमा तोवकने ि। 

६. तलब सलुबधाेः- मेलडकल अवफसरको लागी गाँउपाललकाले तोके बमोशजम र ल्याब अलसस्टेण्टको लागी मालसक रु. २०,०००।-  

७. िरखास्त बझुाउने अशन्तम लमलतेः २०७७/१२/३० गते कायाालय समय लभत्र। 

८. सम्पका  लमलतेः २०७७/१२/३१ गते 

९. थप जानकारीको लागी  

 स्वास््य िाखा – ९८६५०६१८१०   ---|---  सूचना प्रववलध िाखा– ९८४७६५९३२७   

नोटेः उम्मेिवारको िनौट बरेङ गाँउपाललका करारमा प्रालबलधक कमाचारी ब्यबस्थापन गने सम्बशन्ध कायालबलध, २०७६ बमोशजम हनेुि। 

 

                                                                                              ............ 
                                                                                  रमेि थापा 

                                                                                               प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 
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