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प्राबिबिक कर्मचारी करारर्ा पद पूबतम गरे्न सम्िबधि सुचर्ना 

प्रथम पटक प्रकाशित  शमशतिः२०७५/१०/२१  
    माङसेबङु गाउँपाशिकामा  शिम्ि सेवा समहु तथा तहका पदहरुमा खिुा प्रशतयोगात्मक शिशखत तथा मौशखक परिक्षाद्वािा पद पशुति गिुि पिे भएकािे देहाय 

बमोशिम योग्यता पगेुका उम्मेद्वािहरुबाट दिखास्त आह्वाि गरिन्छ । तोकएको न्यिुतम योग्यता पगेुका तथा प्रचशित काििुिे अयोग्य िठहरिएका  उम्मेद्वािहरुिे 

गाउँपाशिकामा आवेदि शदिपुिे छ । परिक्षा कायिक्रम आवेदि फमि भिे म्याद सशकएपशछ तोशकिेछ । यो सचुिा प्रकाशित भएको शमशतिे १५ औ शदि शभत्र 

कायाििय समयमा िािश्व शतिेको िशसद सशहत यस कायािियमा दिखास्त शदिहुि सम्बशन्ित सबैको िाशग यो सचुिा प्रकाशित गरिएको छ । यसको फािाम, 

कायिशबबिण सेवाका ितिहरु सशहतको शबबिण कायािियमा उपिब्ि हुिेछ । ररि नपुगि वा म्याद नानि आएका ननबेदन उपर कुनै काबामहि िुने छैन । 
क्र.स. शबज्ञापि िं. पद तह माग संख्या दिखास्त दस्तिु कायिके्षत्र 

१. ०७५/७६/००३ अ.ि.मी सहायक चौथो ५ ४०० माङसेबङु गाउँपाशिका 

२. ०७५/७६/००४ अ.ह.ेव सहायक चौथो २ ४०० माङसेबङु गाउँपाशिका 

 

परिक्षाको शकशसमिः शिशखत ि अन्तवािताि 

आवेदि फािाम बझुाउिे स्थाििः माङसेबङु गाउँपाशिकाको कायाििय, ईभाङ, इिाम 

दिखास्त बझुाउिे अवशििः शबज्ञापि भएको शमशतिे १५औ शदिसम्म  कायाििय समयशभत्र 

पारिश्रमीकिः गाउँपाशिकािे तोकेबमोशिम 

उमेिको हदिः स्वास््य सेवाका िशग १८ बर्ि पिुा भइ ४५ ििाघेको 

परिक्षा शमशत ि केन्र आवेदि फािामको म्याद सशकएपशछ िािकारि गिाइिेछ । 

शैबिक योग्यता र अरु्नभव  

१. िेपािी िागिीक हुिपुिे छ ।  

२. िेपाि सिकािबाट मान्यता प्राप्त िैशक्षक संस्थाबाट अशिवायि शबज्ञाि तथा गशणत शबर्य शिइ एस.एि.सी/एस.इ.इ शदएि  उल्िेशखत शबर्यको कोर्ि 

उशतणि गिेको । ताशिम प्राप्त ि अिभुवी उम्मेद्वाििाइ प्राथशमकता शदइिेछ ।  

३.  िेपाि िशसिङ/िेपाि काउशन्सि परिर्दबाट स्थायी ि अस्थायी प्रमाणपत्र प्राप्त गिेको । 

४. अ.ि.मी. को हकमा २४ घन्टे  सेवा सञ्चािि गिे एस.शब.ए. ताशिम प्राप्त िाइ प्राथशमकता शदइिेछ । 

५. सेवाको शकशसमिः किाि 
 द्रष्टव्य : दरखास्ि साथ सचूनामा उल्लेखखि लिायि ननम्नर्लखखि कािजाििरु अननवायम रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमाखिि िरी 
पेश िनुम पनेछ ।(१)नेपाली नािररकिाको प्रमािपत्रको प्रनिर्लपप,(२)न्यनूिम शकै्षिक योग्यिाको प्रमािपत्र र चाररत्रत्रक 
प्रमािपत्रको प्रनिर्लपप, प्रापवगिक कायमका लागि आवश्यक पने व्यवसानयक प्रमािपत्र (लाईसेन्स)को प्रनिर्लपप, िार्लम र अनभुव 
भएमा सो समेिको प्रनिर्लपप। 

          प्रमखु प्रशासककय अगिकृि 
                          लाल बिादरु शे्रष्ठ 
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