
 

 
 
 

 

 

मिमि २०७५।१०।०६ र ०७ गिेको पदपमूिि समिमिको मिर्ियािुसार देहाय 

बिोमििको शििहरुको अमिििा रही िपमसल बिोमििका कििचारीहरु सेवा 

करारिा मियुमि गिुिपिे भएकोले इच्छुक उम्िेदवारले यस िगरपामलकाको 

कायािलयिा ररिपवूिक दरखास्ि मदिु हुि यो सचूिा प्रकाशि गररएको छ । स्थामिय 

व्यमिलाई प्राथमिकिा मदइिेछ । 
 

आवेदि मदिे अमतिि मिमि : २०७५।१०।२४  गिे सम्ि कायािलय सियिा दरखास्ि 

मदि समकिेछ । 

१. पद : हेल्थ अमससटेतट (पााँचौ)   आवश्यक सखं्या : १ (एक) ििा 

२. पद : स्टाफ िसि (पााँचौ िह)   आवश्यक सखं्या : २ (दुई) ििा 

३. पद : ल्याब टेमनिमसयि (पााँचौ िह)  आवश्यक सखं्या : १ (एक) ििा  

४. पद : रेमियो ग्राफर (पााँचौ िह)   आवश्यक सखं्या : १ (एक) ििा 

५. पद : अ.हे.व. (चौथो िह)   आवश्यक सखं्या : १ (एक) ििा 

६. पद : अ.ि.िी. (चौथो िह)   आवश्यक सखं्या : २ (दुई) ििा 
 

७. दरखास्ि साथ पेश गिुि पिे कागिािहरु : 

(क) िातयिा प्राप्त मशक्षर् ससं्थाबाट SLC पास गरेको प्रिार्पत्रको 

प्रमिमलपी 

(ख) सम्बमतिि व्यवसामयक पररषादिा दिाि गरेको प्रिार्पत्रको प्रमिमलपीहरु 

(ग) सम्बमतिि मवषयिा उमिर्ि गरेको प्रिार्पत्रको प्रमिमलमप  

(घ) स्वास््य ससं्थािा काि गरेको अिुभव प्राप्त व्यमिलाई मवशेष 

प्राथमिकिा मदइिेछ । 

(ङ) स्थामियलाई प्राथमिकिा मदईिेछ ।  
 

 

८. दरखास्ि फाराि : लोकसेवा आयोगको ढााँचािा भरर यस िगरपामलकाको 

कायािलयिा िोमकएको म्याद मभत्र बुझाउिु पिेछ । दरखास्ि फाराि यस 

िगरपामलकाबाट प्राप्त गिि समकिेछ । 

 

९. पररक्षाको मकमसि : मलमखि र अतिवाििा 

९. दरखास्ि दस्िुर : ५००।- (पााँच सय)  यस िगरपामलकाको कायािलयिा बुझाई 

सोको सनकलै रमसद दरखास्ि फाराि साथ सलंग्ि राख्िु पिेछ । 

 

८.  िलव स्केल : िेपाल सरकारले िोके बिोमिि उपलब्ि गराईिेछ । 

९.  करार अवमि : २०७६ साल आषाढ िसाति सम्ि 

१०. मलमखि पररक्षा िथा अतिवाििाको मिमि पमछ प्रकामशि गररिेछ । 

 

पुनश्च : यस सम्बन्धमा थप जानकारीका लागि चन्रागिरी निर काययपागलकाको 

कायायलयको सम्पकय  नं. ०१-४३१५७६६ मा सम्पकय  राख्न सगकनेछ । 

 

पदपूमिि समिमि 

चतरामगरी िगरपामलका 

बलम्ब,ु काठिािौ 

प्रदेश िं. ३ िेपाल 

 

चन्द्रागिरी निरपालिकाको आवश्यकता सम्बन्द्धी 
सचूना 

(प्रथम पटक प्रकालित लमतत २०७५।१०।१० िते 

 


