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करार सेवामा कममचारी पदपूर्ती गरे्न सम्बन्धी सूचर्ना 
आठराई त्रिवेणी गाउँपात्रिकामा स्वास््य,इन्न्ित्रर्नयररङ्ग र्तथा िघ ुउद्यम सेवा र्तर्म  रहर्ने गरी र्तपन्ििका पदमा देहायको 
संख्या र योग्यर्ता भएका प्राववत्रधक कममचारी करारमा राख्न ुपरे्न भएकािे योग्यर्ता पगेुका र्नेपािी र्नागररकहरुिे यो सूचर्ना 
प्रकान्िर्त भएको त्रमत्रर्तिे १५(पन्र) ददर्न त्रभि रािस्व त्रर्तरेको रत्रसद सवहर्त दरखास्र्त ददर्न ुहरु्न सम्बन्न्धर्त सबैको िात्रग यो 
सूचर्ना प्रकािर्न गररएको छ । दरखास्र्त र्ारम आठराई त्रिवेणी कायामियबाट वा गाउँपात्रिकाको वेबसाइट 
www.aathraitribenimun.gov.np बाट प्राप्त गर्नम सवकर्नछे ।  

र्तपन्िि 

ववज्ञापर्न रं्न पद सेवा  माग संख्या आवेदर्न दस्र्तरु 

0१/०७८/७९ हे.अ स्वास््य १ 400 

02/०७८/७९ कोत्रभड र्नसम पाँचौ स्वास््य १ ४०० 

03/०७८/७९ सब-इन्न्ित्रर्नयर इन्न्ित्रर्नयररङ्ग १ ४०० 

04/०७८/७९ िघ ु उद्यम ववकास सहिकर्ताम 
चौथो 

िघ ुउद्यम १ ३०० 

 

आवश्यक न्यूर्नर्तम योग्यर्ता र अर्नभुवः 
१. िैन्िक योग्यर्ता 
क. हे.अ पदको िात्रग आवश्यक योग्यर्ता: मान्यर्ता प्राप्त न्ििण संस्थाबाट सामान्य न्चवकत्सामा प्रमाणपि र्तह उत्रर्तणम 

गरी सम्बन्न्धर्त काउन्न्सिमा दर्ताम भएको । 

ख. कोत्रभड र्नसमका िात्रग आवश्यक योग्यर्ता: मान्यर्ता प्राप्त न्ििण संस्थाबाट PCL Nursing  उत्रर्तणम भई Nepal 

Nursing Council मा दर्ताम भएको । 

ग. सब इन्न्ित्रर्नयर पदको िात्रग आवश्यक योग्यर्ता: मान्यर्ता प्राप्त न्ििण संस्थाबाट त्रसत्रभि इन्ित्रर्नयररङ्ग ववषयमा 
प्रमाणपि र्तह वा सो सरह उत्तीणम । 

घ. िघ ुउद्यम ववकास सहिकर्ताम चौथो: CTEVT बाट मान्यर्ता प्राप्त उद्यम ववकास सहिकर्ताम सम्बन्न्ध TSLC उत्रर्तणम गरेको । 
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२. पररिाको वकत्रसमः आठराई त्रिवेणी गाउँपात्रिकामा करारमा प्राववत्रधक व्यवस्थापर्न गरे्न सम्बन्धी कायमववत्रध २०७५, 
बमोन्िम हरु्नेछ । 

३. उमेरः १८ वषम परुा भई ३५ वषम र्नर्नाघेको र मवहिाको हकमा ४० वषम र्नर्नाघेको ।  

४. पररिा केन्रः आठराई त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको कायामिय, हाङपाङ, र्ताप्िेिङु । 

५. दरखास्र्त ददर्न ेअन्न्र्तम त्रमत्रर्तः २०७8/०७/२४ गरे्त कायामिय समय सम्म वा सावमित्रर्नक ववदा परेको खण्डमा 
र्तर्त ्पश्चार्त कायामिय खिेुको ददर्न सम्म। 

६. दरखास्र्त बझुाउर्ने स्थार्नः आठराई त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको कायामिय, हाङपाङ, र्ताप्िेिङु । 

७. आवेदर्न र्तथा संिग्र्न कागिार्तहरुः 
क.र्नागररकर्ताको प्रमान्णर्त प्रत्रर्तत्रिवप          ख. िैन्िक योग्यर्ताको प्रमाणपिको प्रत्रर्तत्रिवप 

ग. सीप पररिणका प्रमाणपिको प्रत्रर्तत्रिवप     घ. अर्नभुवका प्रत्रर्तत्रिवप प्रमाणपिहरु 

ङ. ३ प्रत्रर्त पासपोटम साईिको र्ोटो  

  ८.सेवा अवत्रध र सवुवधा गाउँपात्रिकाको त्रर्नयमार्नसुार । 

र्नोटः राविय वान्णज्य बैक, हाङपाङ िाखामा रहेको आठराई त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको आन्र्तररक रािश्व खार्ता रं्न 
२६७०१००३०१०१०००२(For Digital Payment: AATHRAI GA.PA.(GA-1-1)-AANTARIK RAJ) मा पररिा दस्र्तरु 
िम्मा गरेको भौचर र दरखास्र्त र्ारम सवहर्त आवश्यक कागिार्त अपिोड गरर aathrai.tribenimun@gmail.com मार्म र्त 
पत्रर्न आवदेर्न ददर्न सवकर्नेछ ।साथै पररिाको त्रमत्रर्त र स्थार्न अको सूचर्नाबाट सून्चर्त गररर्नेछ । अन्य िार्नकारीका िात्रग 
९८52660961 मा सम्पकम  राख्न सवकर्नछे ।  

 

 

 

 

प्रमखु प्रिासकीय अत्रधकृर्त 

 



cf7/fO{ lqj]0fL ufp “kflnsf 

 ufp “ sfo{kflnsfsf] sfof{no 
xfªkfª, tfKn]h'ª 

! g+ k|b]z g]kfn 

ldltM@)&*/)&/!) 

 

 

 


