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करार सेवामा कममचारी पदपूर्ती गरे्न सम्बन्धी सूचर्ना 
आठराई त्रिवेणी गाउँपात्रिकामा कृषि,इन्न्ित्रर्नयररङ्ग , पश ुर्तथा स्वास््य सेवा र्तर्म  रहरे्न गरी र्तपन्शिका पदमा 
देहायको संख्या र योग्यर्ता भएका प्राषवत्रधक कममचारी करारमा राख्न ु परे्न भएकािे योग्यर्ता पगुेका रे्नपािी 
र्नागररकहरुिे यो सूचर्ना प्रकान्शर्त भएको त्रमत्रर्तिे १५(पन्र) ददर्न त्रभि रािस्व त्रर्तरेको रत्रसद सषहर्त दरखास्र्त ददर्न ु
हरु्न सम्बन्न्धर्त सबैको िात्रग यो सूचर्ना प्रकाशर्न गररएको छ । दरखास्र्त र्ारम आठराई त्रिवेणी कायामियबाट वा 
गाउँपात्रिकाको वेबसाइट www.aathraitribenimun.gov.np बाट प्राप्त गर्नम सषकरे्नछ ।  

र्तपन्शि 

षवज्ञापर्न रं्न पद र्तह माग संख्या आवेदर्न दस्र्तरु 

१३/०७९/८० कृषि अत्रधकृर्त छैठौ 1 1200 ।- 

१४/०७९/८० सब-इन्न्ित्रर्नयर  पाँचौ १ 400 ।- 

१५/०७९/८० भेटेरेर्नरी चौथो १ 300 ।- 

१६/०७९/८० अ.र्न.मी चौथो २ 300 ।- 

 

आवश्यक न्यूर्नर्तम योग्यर्ता र अर्नभुवः 
१. शैन्िक योग्यर्ता 
क. कृषि अत्रधकृर्त- मान्यर्ता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट BSC.AG  उत्रर्तमण भएको हरु्नपुरे्न । 

ख. सब-इन्न्ित्रर्नयर:- र्नेपाि सरकारबाट मान्यर्ता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट कन्म्र्तमा त्रसत्रभि इन्न्ित्रर्नयररङमा प्रषवणर्ता 
प्रमाणपि हात्रसि गरेको  एवं त्रसत्रभि इन्न्ित्रर्नयररङ िेिमा पूवामधार त्रर्नमामण र मममर्तका िात्रग आयोिर्नाको 
िागर्त अर्नमुार्न, सपुररवेिण र अन्न्र्तम िागर्त षववरण र्तयार गर्नम सक्रे्न र षवश्लिेण गर्नम सक्रे्न, आयोिर्नाको 
िक्ष्य र पररणाम हात्रसि गर्नम टोत्रिमा काम गरेको अर्नभुव, पारस्पररक सम्बन्ध सम्बन्न्ध सीप सषहर्त 
कन्म्र्तमा १ विमको कायमअर्नभुव भएको 

ग. भेटेररर्नरी: मान्यर्ता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट न्शिण संस्थाबाट एस.एि.सी/एस.ई.ई उत्रर्तणम गरी न्यरु्नर्तम पश ु
षवज्ञार्न(पशपुािर्न पश ुस्वास््य) र्तात्रिम प्राप्त वा भेटेररर्नरी षविय त्रिई षट.एस.एि.सी उत्रर्तणम गरेको । 
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घ. अ.र्न.मीः मान्यर्ता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट कन्म्र्तमा अ.र्न.मी कोिम उत्रर्तणम वा सो सरह कोिम उत्रर्तणम गरर 
स्वास््य व्यवसायी पररिदमा  दर्ताम भएको । 

२. पररिाको षकत्रसमः आठराई त्रिवेणी गाउँपात्रिकामा करारमा प्राषवत्रधक व्यवस्थापर्न गरे्न सम्बन्धी कायमषवत्रध 
२०७५, बमोन्िम हरेु्नछ । 

३. उमेरः १८ विम परुा भई ४५ विम र्नर्नाघेको ।  

४. प्रचत्रिर्त कार्नरु्न द्धारा अयोग्य र्नठहरररे्न । 

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

६. दरखास्र्त ददरे्न अन्न्र्तम त्रमत्रर्तः २०७9/११/०७ गरे्त कायामिय समय सम्म, सो ददर्न सावमित्रर्नक षवदा भएमा 
िगतै्त कायामिय खिेुको ददर्न दरखास्र्त पेश गर्नम सषकरे्न छ । 

७. दरखास्र्त बझुाउरे्न स्थार्नः आठराई त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको कायामिय, हाङपाङ, र्ताप्िेिङु । 

८. आवेदर्न र्तथा संिग्र्न कागिार्तहरुः 
क.र्नागररकर्ताको प्रमान्णर्त प्रत्रर्तत्रिषप          ख. शैन्िक योग्यर्ताको प्रमाणपिको प्रत्रर्तत्रिषप 

ग. सीप पररिणका प्रमाणपिको प्रत्रर्तत्रिषप     घ. अर्नभुवका प्रत्रर्तत्रिषप प्रमाणपिहरु 

ङ. ३ प्रत्रर्त पासपोटम साईिको र्ोटो  

  ८.सेवा अवत्रध र सषुवधा गाउँपात्रिकाको त्रर्नयमार्नसुार । 

र्नोटः राषिय वान्णज्य बैक, हाङपाङ शाखामा रहेको आठराई त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको आन्र्तररक रािश्व खार्ता रं्न 
२६७०१००३०१०१०००२ मा पररिा दस्र्तरु िम्मा गरेको भौचर र दरखास्र्त र्ारम सषहर्त आवश्यक कागिार्त 
अपिोड गरर aathrai.tribenimun@gmail.com मार्म र्त पत्रर्न आवदेर्न ददर्न सषकरे्नछ । अन्य िार्नकारीका िात्रग 
९८४७३२२९८७ मा सम्पकम  राख्न सषकरे्नछ ।  

 

 

 

 

 

  

 

 

आठराई त्रिवेणी गाउँपात्रिका 
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