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करारमा सवेा ललन ेसम्बन्धी सचूना 

   (सुचना प्रकालशत लमलत : २०७६/0२/०८) 

जोरायल गाउँपाललकाको लागी एम्बुलेन्स चालकको रुपमा देहायको संख्या र योग्यता भएको कमयचारी करारमा राख्नु पन े

भएकाले योग्यता पगुेका नेपाली नागररकहरुले यो सूचना प्रकालशत भएको लमलतले १५ (पन्र) ददन लभत्र ददनको २:०० 

बजेसम्म रु ३००।(लतन सय) राजस्व लतरेको रलसद सलहत दरखास्त ददन हुन सम्वलन्धत सवोको लालग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ ।दरखास्त बुझाउने अलन्तम ददन सावयजलनक लवदा पनय गएमा लवदाको भोलल पल्ट सम्म दरखास्त बुझाउन 

सदकने छ ।  यसको फाराम कायायलय वा वेवसाइट www.jorayalmun.gov.np वा गाउँपाललकाको फेसबुक पेजबाट बाट 

उपलब्ध हुनछे ।  

पद नाम संख्या 

   एम्बुलेन्स चालक एक (१) 

२.  योग्यता : 

१. नेपाली नागररक । 

२. साक्षर।  

३. २५ वर्य उमरे परुा भई ३५ वर्य ननाघेको हुनुपन े। 

४. सवारी चालक अनुमलतपत्र प्राप्त गरेको । 

५ सवारी चालकको रुपमा न्यनूतम पाँच वर्यको अनुभव प्राप्त गरेको । 

६ रालिय आकलस्मक उपचार समन्वय सलमलतले तोके बमोलजमको प्राथलमक उपचारको ताललम प्राप्त गरेको । 

५. अन्य प्रचललत कानुनद्वारा अयोग्य नभएको । 

३. दरखास्तमा सलंग्न गनुयपनेेः नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलललप, सवारी चालक अनुमलतपत्रको 

प्रमालणत प्रलतलललप , प्राथलमक उपचारको ताललम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलललप , सवारी चालकको 

रुपमा न्यूनतम पाँच वर्यको अनुभव प्राप्त गरेको प्रमाण ।पेश गररन े सबो प्रलतलललपको पछाडी उम्मेदवार स्वयंल े

हस्ताक्षर गरी प्रमालणत गने ।  

४. पारीश्रलमक – मालसक रू १८,३४० का साथो लवरामी ल्याए पयुायए बाफत प्रत्यके पटकको  भत्ता स्वरुप रु ७००।तर भत्ता पाउनका 

लागी न्यनूतम दरुी १५ दकलोलमटर सवारी साधन चलाएको हुनपुनछे । 

५.  परीक्षाको दकलसम –  अन्तरवाताय  

६.  अन्तरवाताय हुन ेलमलत, समय र स्थान – २०७६ । ०२ ।२४ गत ेलवहान  ८ : ०० बज ेजोरायल गाउँ काययपालीकाको कायायलय 

रावतकटे्ट  डोटी । 

पनुि – अन्तरवातायमा सहभागी हुन आउँदा सम्बन्धीत उम्मदेवारले लनजलाइ यस कायायलयबाट ददइएको दरखास्त फारामको 

छायापँ्रलत,  नागररकताको सक्कल, प्राथलमक उपचारको ताललम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको सक्कल र सवारी चालक अनमुलतपत्रको 

सक्कल अलनवायय रुपमा ल्याउनपुनछे।  

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 


