
गौशाला नगरपाललका 

     नगर कार्ाापालिकाको कार्ाािर् 

     गौशािा, महोत्तरी 

         प्रदशे न.ं २ नेपाि 

करार सेवामा पदपूलति गने सम्बन्धमा 

(प्रथम पटक प्रकाशित शमशत २०७६/०१/३१) 

र्स गौशािा नगरपालिका अन्तगात तपलशि बमोलिमका पदहरूमा २०७६ अषाढ मसान्त सम्मको िागी करार सेवामा लनर्कु्त गनुापने 

भएकोिे लनम्न शताको अलिनमा रलह लनम्न र्ोग्र्ता पगुकेा नेपािी नागररकहरूबाट सचुना प्रकालशत भएको लमलतिे १५ लदन लभत्र तोलकएको 

सम्बलन्ित सेवा समहुको ररतपुवाकको दरखास्त फारम भरी र्स नगरपालिकाको कार्ाािर्मा पेश गनाहुन र्ो सचुना प्रकालशत गररएको छ । 

क्र. स.ं लवज्ञापन नं. पद/तह आवश्यक पद सखं्या तह पररक्षा दस्तुर रू. 

१. ०१/०७५/०७६ अ.ह.ेव. ५ चौथो ५०० /- 

२. ०२/०७५/०७६ अ.न.मी. ७ चौथो ५०० /- 

३. ०३/०७५/०७६ कार्ाािर् सहर्ोगी ७ श्रेणी लवलहन  ३०० /- 

 

शैलक्षक योग्यता तथा पेश गनुि पने कागजातहरू:-  

१. अ.ह.ेव. :- मान्र्ता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट अ.ह.ेव. उत्तीणा वा सो लवषर्मा सो मालथको शलैक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र साथै सम्बलन्ित 

 काउलन्सिमा दताा भएको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

२. अ.न.मी. :- मान्र्ता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट अ.न.मी वा वा सो लवषर्मा सो मालथको शैलक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र साथै सम्बलन्ित 

 काउलन्सिमा दताा भएको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

३. कार्ाािर् सहर्ोगी: सािारण िेखपढ । 

नेपािी नागररकताको प्रलतलिलप, शलैक्षक र्ोग्र्ताको प्रलतलिलप, कार्ाानभुव भए सोको कागिात, पासपोटा साईिको फोटो (दईु 

प्रलत), पेश गररएको सबै प्रलतलिलपको पछाडी उम्मदेवार स्वर्मिे हस्ताक्षर गरी प्रमालणत गनुा पनेछ । 

४. दरखास्त दस्तरु गौशािा न.पा.को रािश्व शाखामा िम्मा गरी नगदी रलसदको सक्किै भौचर दरखास्त फारम साथ पेश गनुा पनेछ । 

५. उमरेको हकमा १८ वषा परुा भएको र ४५ वषा ननाघकेो । 

६. दरखास्त लदन ुपने अलन्तम लमलत: २०७६/०२/१४ गते । 

७. सम्पका  लमलत: २०७६/०२/ १५ गते  

८. पररक्षाको लकलसम: अन्तवााताा  

९. अन्तवााताा लमलत: पलछ सचुना प्रकाशन गररने छ । 

१०. सेवा सलुबिा: न.पा. को सम्झौता अनसुार । 

११. र्समा उल्िेख नभएको कुराको हकमा प्रचलित काननु बमोलिम हुनेछ । 

१२. लबस्ततृ िानकारीको िागी गौशािा नगरपालिकाको सूचना प्रलविी शाखा (सम्पका  नं. ९८४९८७५१३४) तथा कार्ाािर्को 

वबेसाईट www.gaushalamun.gov.np मा हनेा हुन अनरुोि छ । 

द्रष्टव्र्: रितपरू्वक पेि नभएका तथा म्याद नाघी दताव हुन आएका दिखास्त उपि कुनै कािर्ाही हुने छैन । 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत   

http://www.gaushalamun.gov.np/

