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कयाय सेवा ऩदऩलुतय गने सम्फन्धध सचुना 

लभलत्२०७६/०९/२६ 

पेदाऩ गाउॉऩालरकाको लभलत २०७६/०९/१५ गतेको कामयऩालरका फैठक लनमयणनसुाय मस गाउॉऩालरकाभा रयक्त यहेका तऩन्शरका 
ऩदहरुभा कभयचायी कयायभा ऩदऩतुी गनुय ऩने बएकोरे मोग्मता ऩगुेका नेऩारी नागरयकहरुरे मो सचुना प्रकान्शत बएको लभलतरे १५ 
(ऩधर) ददन लबत्र कामायरम सभमभा याजश्व जम्भा गयेको बौचय सहहत दयखास्त ददन ुहनु सम्फन्धधत सफैको जानकायीका रालग मो 
सचुना प्रकान्शत गरयएको छ। 

तऩन्शर  ्

लफऻाऩन नॊ. ऩद सेवा तह आफश्मक सॊख्मा ऩरयऺाको हकलसभ 

०३/०७६/०७७ हेल्थ अलसस्टेधट स्वास््म ऩाॉचौ ४ लरन्खत य अधतवातय 
०४/०७६/०७७ अहेफ स्वास््म चौथो ३ लरन्खत य अधतवातय 
०५/०७६/०७७ अनभी स्वास््म चौथो ३ लरन्खत य अधतवातय 
०६/०७६/०७७ प्रा.स. कृहष ऩाॉचौ २ लरन्खत य अधतवातय 
०७/०७६/०७७ प्रा.स. बेटेरयनयी ऩाॉचौ २ लरन्खत य अधतवातय 
०८/०७६/०७७ ना.प्रा.से.प्रा. बेटेरयनयी चौथो १ लरन्खत य अधतवातय 
१.धमनुतभ मोग्मता् 
हेल्थ अलसस्टेधट ्भाधमता प्राप्त न्शऺण सॊस्थाफाट साभाधम न्चहकत्साभा प्रभाणऩत्र तह उन्िणय गयेको । 
अहेफ  ्भाधमता प्राप्त न्शऺण सॊस्थाफाट C.M.A. कोषय उन्िणय गयेको । 
अनभी  ्भाधमता प्राप्त न्शऺण सॊस्थाफाट C.M.A. कोषय उन्िणय गयेको । 
प्रा.स.(कृहष) भाधमता प्राप्त न्शऺण सॊस्थाफाट आइएस्सी एन्ज कृहष तपय  वा सो सयह उन्िणय गयेको वा कृहष लफषमभा हट.एस.एर.सी. 
उन्िणय गयी नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम सयकायका कुनै ऩलन लनकामभा ना.प्रा.स. ऩदभा कन्म्तभा ३ फषयको कामयअनबुव 
बएको । 

प्रा.स.(बेटेरयनयी)  भाधमता प्राप्त न्शऺण सॊस्थाफाट आइएस्सी एजी बेटेयीनयी/रा.ऩो.डे.डे. तपय  वा सो सयह उन्िणय गयेको वा बेटेरयनयी 
लफषमभा हट.एस.एर.सी. उन्िणय गयी नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम सयकायका कुनै ऩलन लनकामभा ना.प्रा.से.प्रा. वा 
ना.प्रा.स्वा.प्रा. ऩदभा कन्म्तभा ३ फषयको कामयअनबुफ बएको ।  
ना.प्रा.से.प्रा. भाधमता प्राप्त न्शऺण सॊस्थाफाट जे.हट.ए. बेटेयीनयी तपय  उन्िणय गयेको । 
२.उभेय: ऩरुुष  ्१८ फषय ऩयुा गरय ३५ फषय ननाघेको, भहहरा  ्१८ फषय ऩयुा गयी ४० फषय ननाघेको । 
३.दयखास्तभा सॊरग्न हुनऩुनेउ्म्भेद्वायको ब्मन्क्तगत लफफयण, शैन्ऺक मोग्मताको प्रलतलरहऩ, नेऩारी नागयीकताको प्रलतलरहऩ,अनबुवको 
प्रभाणऩत्र, हव.न.०६/२०७६/०७७ य हव.नॊ.०७/२०७६/०७७ को हकभा ना.प्रा.स., ना.प्रा.से.प्रा./ना.प्रा.स्वा.प्रा. ऩदभा लनमनु्क्तका 
क्रभभा प्रदान गरयएका लनमनु्क्त य कयाय थऩका ऩत्रहरु, प्रचलरत काननु फभोन्जभ लफलबन्न काउधसीर वा ऩरयषद वा अधमभा दताय बएको 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ।ऩेश गयेको प्रभाणऩत्रहरुको ऩाना ऩछालड उम्भेद्वायरे स्वॊमभरे हस्ताऺय गयी प्रभान्णत गनुय ऩनेछ। 
४. दयखास्त दस्तयु् 
ऩद हेल्थ अलसस्टेधट अहेफ अनभी प्रा.स. प्रा.स. ना.प्रा.से.प्रा. 
यकभ रु. ४०० ३०० ३०० ४०० ४०० ३०० 

५.तरफ सहुवधास्म्फन्धधत ऩदको रालग नेऩार सयकायरे लनधाययण गये फभोन्जभ। 
६.छनोट प्रहक्रमात्ोहकएको लभलत लबत्र रयतऩफुयक प्राप्त आवेदन उऩय आफश्मक भलु्माङ्कन गयी छोटो सचुी तमाय गयीनेछ। त्मस ऩश्चात 
छोटो सचुीभा ऩयेका उम्भेद्वायहरुको लरन्खत ऩरयऺाको लभलत तम गरयनेछ । 
७.मो सचुनाभा उल्रेख नबएका लफषमभा ऩरयऺा सलभलतरे लनणयम गये फभोन्जभ हनुेछ । थऩ सम्ऩकय का रागी् प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृत्९८५२०८०६०० 


