
गौशाला नगरपाललका 

    नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

   गौशािा, महोत्तरी 

      प्रदशे नं. २ नपेाि 

करार सेवामा पदपूलति गने सम्बन्धी सूचना  

(प्रथम पटक प्रकाशित शमशत २०७६/०८/०५) 

र्स गौशािा नगरपालिकाको िागी नगर प्रहरी (आपसी समझदारीमा) सेवा करारमा लिन आवश्र्क भएकािे र्ोग्र्ता पगुेका इच्छुक नेपािी नागररकहरुिे 

तोलकएको ढााँचामा प्रथम पटक सचूना प्रकालसत भएको लमलतिे १५ लदन लभत्र ररतपवूयकको आवेदन फाराम भरी पेश गनय सम्बलधित सबकैो जानकारीको 

िागी र्ो सचूना प्रकालशत गररएको छ । 

तपलशल 

क्र. स.ं लवज्ञापन नं. पद तह उमेर न्युनतम शैलिक 

योग्यता 

अनुभव आवश्यक 

पद सखं्या 

कैलियत 

१  ०३/२०७६ 

/०७७ 

नगर 

प्रहरी 

सहार्क 

लनरीक्षक 

सहार्क 

स्तर 

चौथो 

२५ बर्य परुा भै ४५ बर्य 

ननाघकेो  

माधर्ता प्राप्त 

लशक्षण संस्थाबाट 

प्रलवणता प्रमाण पत्र 

तह वा सो सरह 

उलत्तणय गरेको 

सरुक्षा लनकार्मा 

सहार्क लनरीक्षक 

वा सो सरहको 

पदमा कलम्तमा ३ 

बर्य सेवा गरेको 

१  

(एक) 

 

२  ०४/२०७६ 

/०७७ 

नगर 

प्रहरी 

जवान

  

श्रेणी 

लवलहन 

१८ बर्य परुा भै २३ बर्य 

ननाघकेो तर सरुक्षा लनकार्मा 

कार्यरत वा अवकास प्राप्तको 

हकमा ३५ बर्य ननाघकेो 

माधर्ता प्राप्त 

लशक्षण संस्थाबाट 

SEE वा सो सरह 

उलत्तणय गरेको 

 ८ 

(आठ) 

 

 दरखास्त लदने अलधतम लमलतिः २०७६/०८/१९  

 दरखास्त आबेदन फाराम पाउन ेर बझुाउने स्थानिः गौशािा नगरपालिका, गौशािा, महोत्तरी 

 दरखास्त फाराम दस्तरुिः नगर प्रहरी सहार्क लनरीक्षकको िालग रु. ७००/- नगर प्रहरी जवानको िालग रु. ५००/- गौशािा नगरपालिकाको नपेाि बैंक 

लिलमटेड, गौशािामा रहकेो च. लह. खाता नं. ०९४०३००००००००४००१००३ (संलचत कोर् खाता) मा रकम जम्मा गरेको भौचर दरखास्त खाता संगै 

पेश गनुयपनेछ । 

आवश्यक कागजातहरू:- 

 शैलक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप (छााँर्ा प्रलत) थान १ 

 नेपािी नागररकताको प्रलतलिलप (छााँर्ा प्रलत) थान १ 

 अनभुवको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप (छााँर्ा प्रलत) (सरुक्षा लनकार्मा सेवारतको हकमा) थान १ 

 माधर्ता प्राप्त स्वास््र् संस्थािे लदएको लनरोलगताको प्रमाणपत्रको सक्कि प्रलत थान १ 

 सम्वलधित इिाका प्रहरी कार्ायिर् वा वडा प्रहरी कार्ायिर्बाट जारी भएको चाररलत्रक प्रमाणपत्रको सक्कि प्रलत थान १ 

 पासपोटय साईजको फोटो (तीन प्रलत), पशे गररएको सब ैप्रलतलिलपको पछाडी उम्मेदवार स्वर्मिे हस्ताक्षर गरी प्रमालणत गनुय पनेछ । 

आधारभूत शतिहरुः- 

 परुुर्को हकमा उचाई घलटमा ५ लफट ३ ईधच, छालत ३१—३३ ईधच, तौि ५० के.जी. र मलहिाको हकमा उचाई घलटमा ५ लफट र तौि ४२ के.जी. 

भएको । आखा माईनस २ वा प्िस २ भधदा बढी कमजोर नभएको । 

 कुनै पलन नैलतक पतन दलेखन ेफौजदारी अलभर्ोगमा सजार् नपाएको । 

 लबस्तृत जानकारीको लागी गौशाला नगरपाललकाको वेबसाइट www.gaushalamun.gov.np वा सचूना प्रलवधी शाखा (सम्पकि  नं. ९८४९८७५१३४) सम्पकि  गनि अनुरोध छ । 

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

                 -प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत 

 

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

