
s/f/df ;]jf lng] ;DalGw ;"rgf ;+zf]lwt
-klxnf] k6s ;'rgf k|sflzt ldlt M @)&&÷)&÷)^_

l5kx/dfO{ ufFpkflnsf cGtu{tsf] sfof{nosf] nflu b]xfosf] ;+Vof / of]Uotf ePsf] s/f/df sd{rf/L
/fVg' kg]{ ePsf]n] of]Uotf k'u]sf g]kfnL gful/sx?n] of] ;'rgf k|sflzt ePsf] ldltn] !% -kG„_ cf} lbgsf]
sfof{no ;do leq /fh:j lt/]sf] /l;b ;lxt b/vf:t lbg x'g ;DalGwt ;a}sf] nflu of] ;'rgf k|sflzt
ul/Psf] 5 . o;sf] b/vf:t kmf/fd, b/vf:t b:t'/, sfo{–ljj/0f, kfl/>lds, ;]jf zt{x? ;lxtsf] lj:t[t
ljj/0f sfof{noaf6 jf j]j;fO6 www.chhipaharmaimun.gov.np af6 pknAw x'g]5 .

k|d'v k|zf;sLo clws[t

l5kx/dfO{ ufpFkflnsf
ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no

le:jf, k;f{
k|b]z g+= @, g]kfn

tna :s]n M– g]kfn ;/sf/sf] k|rlnt :s]n adf]lhd . -rf}sLbf/sf] xsdf sfo{kflnsfsf] lg0f{o cg';f/_
s/f/ cjlw M– @)&* c;f9 d;fGt ;Dd .
;+nUg ug{'kg]{ sfuhftx? M– z}lIfs of]Uotfsf] k|df0f kq, JolQmut ljj/0f -Bio Data_, g]kfnL gful/

stfsf] k|df0f kq, xfn;fn} lvlrPsf] kf;kf]6{ ;fOhsf] kmf]6f] . -gf]6M– ljb]zL af]8{af6 plt0f{ u/]sf] ePdf
;dsIftf lgwf{/0f u/]sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk k]z ug{' kg]{5 ._

kl/Iffsf] lsl;d M– df}lvt -5gf}6 tyf l;kmfl/; ;ldltn] tof/ kf/]sf] dfkb08sf] cfwf/df_
cfj]bg a'emfpg] :yfg M– k|zf;g zfvf, l5kx/dfO{ ufp+kflnsfsf] sfof{no, le:jf, k;f{ .
yk hfgsf/Lsf] nflu M– df]=g+ (*%%)!!!!# jf chhipaharmaimun@gmail.com .
gf]6M != kmf/fd eg]{ clGtd lbg ;fa{hlgs ljbf k/]df To;sf] ef]ln kN6 ;f]lx ;do ;Dd kmf/fd eg]{ clGtd

lbg x'g]5 .
@= o; ;'rgfdf pNn]v eP afx]ssf ljifox? k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] ;+of]hsTjdf /x]sf] kbk"lt{

;ldltn] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 .
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.सससस िव�ापन नंिव�ापन नंिव�ापन नंिव�ापन न ं पदपदपदपद 

  
 रररर 

  
 संयासंयासंयासंया �युनतम यो�यता�युनतम यो�यता�युनतम यो�यता�युनतम यो�यता दरखा�त दरखा�त दरखा�त दरखा�त 

द�तुरद�तुरद�तुरद�तुर 
१. ४/२०७७/०७८ जे.िट.ए 

सं�या - १ (एक) 

- मा�यता �ा� िश�ण सँ�थाबाट ज.ेिट.ए उितण! गरेको 
- पु'षको हकमा १८ वष! उमेर पुरा भई ३५ वष! ननाघेको 
- मिहलाको हकमा १८ वष! उमेर पुरा भई ४० वष!  ननाघेको 

' ५००/- 

२. ५/२०७७/०७८ क��यूटर अपरेटर 

सं�या - १ (एक) 

- मा�यता �ा� िश�ण सँ�थाबाट १०+२ उितण! गरेको 
- कि3तमा ६ मिहनाको क��यूटर कोष! गरेको 5नुपन6 

- पु'षको हकमा १८ वष! उमेर पुरा भई ३५ वष! ननाघेको 
- मिहलाको हकमा १८ वष! उमेर पुरा भई ४० वष!  ननाघेको  

' ७००/- 

३.

 

६/२०७७/०७८ पशु सेवा �ािविधक 

सहायक (पाँचौ)  
समूह- ला.पो.डे. डे. 

सं�या - १ (एक) 

- मा�यता �ा� िश�ण सँ�थाबाट पशु िव<ान िवषयमा
  �िवणता �माण प= तह वा सो सरह उितण! गरेको
- पु'षको हकमा १८ वष! उमेर पुरा भई ४० वष! ननाघेको
- मिहलाको हकमा १८ वष! उमेर पुरा भई ४५ वष!  ननाघेको 

' ७००/-

४. ७/२०७७/०७८ >ेकटर ?ाइभर
सं�या - १ (एक) 

- "E" वग!को सवारी चालक लाईसे�स भएको
- सामा�य पढे लेखेको 5नु पन6
- १८ वष! उमेर पुरा भई ४० वष! ननाघेको 

'. ५००/- 

५. ८/२०७७/०७८ Dयाब अिस�टे�ट
सं�या - १(एक) 

- मा�यता �ा� िश�ण सँ�थाबाट Dयाब अिस�टे�ट उितण!
  गरेको
- अनुभव भएकालाई िवशेष �ाथिमकता िदने
- पु'षको हकमा १८ वष! उमेर पुरा भई ३५ वष! ननाघेको
- मिहलाको हकमा १८ वष! उमेर पुरा भई ४० वष!  ननाघेको 

' ५००/- 

६. ९/२०७७/०७८ चौकीदार
सं�या - १ (एक) 

- सामा�य पढे लेखेको 5नु पन6
- १८ वष! उमेर पुरा भई ४० वष! ननाघेको
-  �थानीयलाई िवशेष �ाथिमकता िदने l 

' ३००/- 

४. ७/२०७७/०७८ �ेकटर �ाइभर 
सं�या - १ (एक) 

- "E" वग�को सवारी चालक लाईसे�स भएको 
- सामा�य पढे लेखेको #नु पन& 
- १८ वष� उमेर पुरा भई ४० वष� ननाघेको 

*. ५००/- 

५. ८/२०७७/०७८ ,याब अिस0टे�ट 
सं�या - १(एक) 

- मा�यता 2ा3 िश5ण सँ0थाबाट ,याब अिस0टे�ट उितण� 
  गरेको 
- अनुभव भएकालाई िवशेष 2ाथिमकता िदने 
- पु*षको हकमा १८ वष� उमेर पुरा भई ३५ वष� ननाघेको 
- मिहलाको हकमा १८ वष� उमेर पुरा भई ४० वष�  ननाघेको 

* ५००/- 

६. ९/२०७७/०७८ चौकीदार 
सं�या - १ (एक) 

- सामा�य पढे लेखेको #नु पन& 
- १८ वष� उमेर पुरा भई ४० वष� ननाघेको 
-  0थानीयलाई िवशेष 2ाथिमकता िदने l 

* ३००/- 

 

- मिहलाको हकमा १८ वष उमेर पुरा भई ४० वष  ननाघेको  
३. 
 

६/२०७७/०७८ kz' ;]jf gf=k|f=;= 
;xfos rf}yf} 
nf=kf]=8]=8]=  
;+Vof– ! -Ps_ 

– dfGotf k|fKt lzIf0f ;F:yfaf6 P;=Pn=;L= jf ;f] ;/x plt{0f 
u/L kz' lj1fg ljifodf h]=l6=P= jf ;f] ;/xsf] tflnd k|fKt 
u/]sf] .  
– k'?ifsf] xsdf !* jif{ pd]/ k'/f eO{ $) jif{ ggf3]sf] 
– dlxnfsf] xsdf !* jif{ pd]/ k'/f eO{ $% jif{  ggf3]sf] 

? %))÷– 

४. ७/२०७७/०७८ �ेकटर �ाइभर
सं#या - १ (एक) 

- "E" वगको सवारी चालक लाईसे)स भएको
- सामा)य पढे लेखेको ,नु पन-
- १८ वष उमेर पुरा भई ४० वष ननाघेको 

.. ५००/- 

५. ८/२०७७/०७८ 0याब अिस3टे)ट
सं#या - १(एक) 

- मा)यता 5ा6 िश8ण सँ3थाबाट 0याब अिस3टे)ट उितण
  गरेको
- अनुभव भएकालाई िवशेष 5ाथिमकता िदने
- पु.षको हकमा १८ वष उमेर पुरा भई ३५ वष ननाघेको
- मिहलाको हकमा १८ वष उमेर पुरा भई ४० वष  ननाघेको 

. ७००/- 

६. ९/२०७७/०७८ चौकीदार
सं#या - १ (एक) 

- सामा)य पढे लेखेको ,नु पन-
- १८ वष उमेर पुरा भई ४० वष ननाघेको
-  3थानीयलाई िवशेष 5ाथिमकता िदने l 

. ३००/- 


