
चुलाचुली गाउँकाययपाललकाको कायायलय 

चुलाचुली-२,इलाम 

करार सेवाका लालग दरखास्त आह्वान गररएको सूचना . 

सूचना प्रकालित लमलत २०७५/०४/१३ 

चुलाचुली गाउँपाललका स्वास््य सेवा तर्य का  लालग दहेायको पदका लालग कमयचारी करारमा राख्नुपने भएकोले योग्यता पुगेका 

नेपाली नागररकहरुले यो सूचना प्रकालित भएको लमलतले १५ (पन्ध्र) ददन लभत्र कायायलय समयसम्म राजस्व लतरेको रलसद 

सलहत दरखास्त ददन हुन सम्बलन्ध्धत सबैको लालग यो सूचना प्रकालित गररएको छ . यसको र्ारम,कायय लववरण, सेवाका ितयहरु 

सलहतको लबस्तृत लववरण कायायलय वा कायायलयको वेवसाइट www.chulachulimun.gov.np बाट उपलब्ध हुनेछ .  

 

स्वास््य चौकी साकर्ारा, चुलाचुली-६  

लबज्ञापन न ं पद नाम माग पदसंख्या समाबेिी समूह 

०१/०७५/७६ कायायलय सहयोगी १(एक) - 
 

सामुदालयक स्वास््य इकाई चुलाचुली-६, रु्ङनाम  

लबज्ञापन न ं पद नाम माग पदसंख्या समाबेिी समूह 

०२/०७५/७६ अ.ह.ेब १(एक) - 

०३/०७५/७६ अ.न.लम १(एक) - 
 

सामुदालयक स्वास््य इकाई(चुलाचुलीका स्वास््य संस्थाहरुमा २४ घण्टे प्रसुती सेवा संचालन गनय) 

लबज्ञापन न ं पद नाम माग पदसंख्या समाबेिी समूह 

०४/०७५/७६ अ.न.लम १(एक) - 

 

गाउँ घर ललललनक चुलाचुली-५,का लालग  

लबज्ञापन न ं पद नाम माग पदसंख्या समाबेिी समूह 

०५/०७५/७६ स्वंसेवक(अ.ह.ेब/अ.न.लम.) १(एक) मलहला 

 

िैलिक योग्यता र अनुभब 

१.नेपाली नागररक . 

२. न्ध्यूनतम योग्यता:  

 कायायलय सहयोगी को हकमा नेपाल सरकार बाट मान्ध्यता प्राप्त िैलिक संस्थाबाट कलम्तमा आठौ किा 

उलतणय गरेको . 

  

http://www.chulachulimun.gov.np/


 

 अ.हे.व. कमयचारी को हकमा नेपाल सरकार बाट मान्ध्यता प्राप्त िैलिक संस्थाबाट कलम्तमा CMA 

उलतणय गरेको . नेपाल स्वास््य ब्यबसायी पररषद ्बाट  स्थायी/अस्थायी प्रमाणपत्र प्राप्त . 

 अ.न.लम. कमयचारी को हकमा नेपाल सरकार बाट मान्ध्यता प्राप्त िैलिक संस्थाबाट कलम्तमा ANM 

उलतणय गरेको . नेपाल नर्ससङ पररषद ् बाट  स्थायी/अस्थायी प्रमाणपत्र प्राप्त . 

 सामुदालयक स्वास््य इकाई(२४ घण्टे प्रसुती सेवा संचालन गनय) को हकमा SBA ताललम प्राप्त हुनु 

पनेछ . 

३. सेवाको दकलसम : करार 

४. पाररश्रलमक:  

 गाउँपाललकासंग को आपसी समझदारीमा . 

 स्वंसेवक(अ.ह.ेव./अ.न.लम.) को हकमा प्रचललत लनयमानुसार दलैनक ज्यालादारीमा खटाईनेछ . 

५. सम्बलन्ध्धत िेत्रमा काययअनुभब प्राप्त व्यलिलाई प्राथलमकता ददईनेछ . 

६. उमेर: १८ वषय पुरा भइ ३५ वषय ननाघेको/ मलहलाको हकमा ४० वषय ननाघेको . 

७. अन्ध्य प्रचललत कानूनद्वारा अयोग्य नभएको . 

८. दरखास्त दस्तुर: प्रलत र्ारम रु ५००/-( पाँच सय) मात्र . 

९. परीिाको दकलसम: लललखत तथा अन्ध्तवायताय . 

१०. दरखास्तमा संलग्न गनुयपने: उमेदवारको व्यलिगत लववरण, िैलिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रलतलललप,नेपाली   

नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलललप,पररषद मा दताय भएको प्रमाणपत्रको प्रलतलललप (पेि गररएका सम्पूणय   

प्रलतलललपमा उमेदवार स्वयंले हस्तािर गरी प्रमालणत गनुयपनेछ) . 

११. दरखास्त पेि गने स्थान: चुलाचुली गाउँकाययपाललकाको कायायलय,इलाम . 

१२. चुलाचुली गाउँपाललका लभत्रको स्थायी बालसन्ध्दालाई प्राथलमकता ददइनेछ . 
 

उल्लेलखत पदहरुको लललखत तथा अन्ध्तरबाताय हुने स्थान र लमलत दरखास्त पेि गने अलन्ध्तम ददनको भोललपल्ट प्रकालित गररनेछ. 

चुलाचुली गाउँपाललका 

चुलाचुली-२,इलाम 


