
 

 

चुलाचुली गाउँपाललका 

गाउँकार्यपाललकाको कार्ायलर् 

चुलाचुली,इलाम 

 

करार सेवाका लालग दरखास्त आह्वान गररएको सूचना . 

सूचना प्रकालित लमलत २०७५/०२/०९ 

चुलाचुली गाउँपाललकाको लालग देहायको पदका लालग कर्मचारी करारर्ा राख्नुपने भएकोले योग्यता पुगेका नेपाली 

नागररकहरुले यो सूचना प्रकालित भएको लर्लतले १५ (पन्ध्र) लदन लभत्र कायामलय सर्यसम्म राजस्व लतरेको रलसद सलहत 

दरखास्त लदन हुन सम्बन्धित सबैको लालग यो सूचना प्रकालित गररएको छ . यसको फारर्,कायम लििरण, सेिाका ितमहरु 

सलहतको लबसृ्तत लििरण कायामलय िा कायामलयको िेिसाइट www.chulachulimun.gov.np बाट उपलब्ध हुनेछ .  
 

लिज्ञापन नं पद नाम माग 

पदसंख्या 

समािेिी समूह 

०४/०७४/७५ कायामलय सहयोगी १(एक) - 

०५/०७४/७५ ब्याक हो लोडर(JCB) अपरेटर १(एक) - 

०६/०७४/७५ नगर प्रहरी(गा.पा.) ३(तीन) र्ाग पद ३ र्धे्य 

 खुल्ला-१ 

र्लहला/आ.ज./दललत :-

२ 
 

क. िैलिक र्ोग्यता र अनुभि ( कार्ायलर् सहर्ोगी पदका लालग ) 

१.नेपाली नागररक . 

२. नू्यनतर् योग्यता: नेपाल सरकार बाट र्ान्यता प्राप्त िैलिक संस्थाबाट कन्धिर्ा आठौ किा उलतणम गरेको . 

३. सेिाको लकलसर् : करार 

४. पाररश्रलर्क: अलिकतर् रु १५,०००/-(पन्ध्र हजार रुपैया र्ात्र) 

५. अनुभबको हकर्ा र्ोटरसाइकल चलाउन जाने्न र सिारी चालक अनुर्लत पत्र हुनुपने . 

६. उरे्र: १८ िर्म पुरा भइ ३५ िर्म ननाघेको/ र्लहला र अपाङ्गता भएको व्यन्धिको हकर्ा ४० िर्म ननाघेको . 

७. अन्य प्रचललत कानूनद्वारा अयोग्य नभएको . 

८. दरखास्त दसु्तर: रु ५००/-( पाँच सय) र्ात्र . 

९. परीिाको लकलसर्: ललन्धखत तथा अन्तिामताम . 

१०. दरखास्तर्ा संलग्न गनुमपने: उरे्दिारको व्यन्धिगत लििरण, िैलिक योग्यताको प्रर्ाणपत्रको प्रर्ालणत     

              प्रलतलललप,नेपाली नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रलतलललप,सिारी चालकको इजाजत पत्रको प्रलतलललप (पेि   

              गररएका समू्पणम प्रलतलललपर्ा उरे्दिार स्वयंले हस्तािर गरी प्रर्ालणत गनुमपनेछ) . 

११. दरखास्त पेि गने स्थान: चुलाचुली गाउँकायमपाललकाको कायामलय,इलार् 

११. चुलाचुली गाउँपाललका लभत्रको स्थायी बालसन्दालाई प्राथलर्कता लदइनेछ . 

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


 

 

     

     

  



 

 

 

२.. िैलिक र्ोग्यता र अनुभि ( ब्याक हो लोडर(JCB) अपरेटर का लालग ) 

१.नेपाली नागररक . 

२. नू्यनतर् योग्यता:र्ान्यता प्राप्त लििण संस्थाबाट लट.एस.एल.सी िा सो सरह अलतणम रोलर,लटपर-   

     टरक,डोजर,लोडर,एक्साभेटर जस्ता लनर्ामण उपकरणहरुर्धे्य १(एक) संचालन गने लाइसेन्स प्राप्त िा 

र्ान्यता प्राप्त     

     लििण संस्थाबाट आठ किा िा सो सरह अलतणम गरी रोलर,लटपर-टरक,डोजर,लोडर,एक्साभेटर जस्ता 

लनर्ामण   

     उपकरणहरुर्धे्य कुनै २ (दुइ) संचालन गने लाइसेन्स प्राप्त . 

३. सेिाको लकलसर् : करार 

४. र्ालसक पाररश्रलर्क: अलिकतर् रु १५,०००/-(पन्ध्र हजार रुपैया र्ात्र) 

५. उरे्र:२५ िर्म पुरा भइ ४५ िर्म ननाघेको . 

६. अन्य प्रचललत कानूनद्वारा अयोग्य नभएको . 

७. दरखास्त दसु्तर: रु ५००/-( पाँच सय) र्ात्र . 

८. दरखास्तर्ा संलग्न गनुमपने: उरे्दिारको व्यन्धिगत लििरण, िैलिक योग्यताको प्रर्ाणपत्रको प्रर्ालणत     

           प्रलतलललप,नेपाली नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रलतलललप (पेि गररएका समू्पणम प्रलतलललपर्ा उरे्दिार    

           स्वयंले हस्तािर गरी प्रर्ालणत गनुमपनेछ) . 

९. परीिाको लकलसर्: प्रयोगात्मक तथा अन्तिामताम . 

१०. दरखास्त पेि गने स्थान: चुलाचुली गाउँकायमपाललकाको कायामलय,इलार् 

११. चुलाचुली गाउँपाललका लभत्रको स्थायी बालसन्दालाई प्राथलर्कता लदइनेछ . 

ग. िैलिक र्ोग्यता र अनुभि  ( नगर प्रहरीको लालग  ) 

१.नेपाली नागररक . 

२. सेिाको लकलसर् : करार 

३. पाररश्रलर्क: अलिकतर् रु १०,०००/-(दस हजार रुपैया र्ात्र) 

६. अनुभबको हकर्ा पूिम प्रहरी िा पूिम सैलनक हुनुपने . 

७. उरे्र:२५ िर्म पुरा भइ ४५ िर्म ननाघेको . 

८. अन्य प्रचललत कानूनद्वारा अयोग्य नभएको . 

९. दरखास्त दसु्तर: रु ५००/-(पाँच सय) र्ात्र . 

१०. दरखास्तर्ा संलग्न गनुमपने: उरे्दिारको व्यन्धिगत लििरण, िैलिक योग्यताको प्रर्ाणपत्रको प्रर्ालणत     

           प्रलतलललप,नेपाली नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रलतलललप (पेि गररएका समू्पणम प्रलतलललपर्ा उरे्दिार    

           स्वयंले हस्तािर गरी प्रर्ालणत गनुमपनेछ) . 

११. परीिाको लकलसर्: प्रयोगात्मक तथा अन्तिामताम . 

१२. दरखास्त पेि गने स्थान: चुलाचुली गाउँकायमपाललकाको कायामलय,इलार् . 

१३. चुलाचुली गाउँपाललका लभत्रको स्थायी बालसन्दालाई प्राथलर्कता लदइनेछ . 
 



 

 

उले्लखखत पदहरुको ललखखत तथा अन्तरिाताय हुने स्थान र लमलत दरखास्त पेि गने अखन्तम लदनको भोललपल्ट 

प्रकालित गररनेछ. 

चुलाचुली गाउँपाललका 


