
 

विहादी गाउँपाविका 

गाउँ कार्यपाविकाको कार्ायिर् 
िहाकीठाँटी, पियत 

गण्डकी प्रदेश, नेपाि 
 

सेिा करार सम्वन्धि सूचना !! 
 

(प्रथम पटक प्रकाशित शमशतिः २०७६।०७।०६) 

यस शिहादी गाउँ काययपाशिकाको कायायिय अन्तगयतका स्वास्थ्य संस्था, कृशि सेिा िाखा तथा पिु सेिा िाखामा  रशह कायय गरे्न गरर २०७७ असार 

मसान्त सम्मको िाशग तपशिि बमोशिमका पदमा िर्निक्त्ति आिश्यक परेको हँदा खुिा प्रशतस्पर्ाय मार्य त सेिा करारमा शर्नयुशि गरर पदपूती गरु्नयपरे्न 

भएकोिे योग्यता पुगेका इचु्छक रे्नपािी र्नागररकहरुबाट गाउँपाशिको िेिसाइट : www.bihadimun.gov.np मा रहेको ढाँचामा सुचर्ना प्रकाशित 

भएको शमशतिे १५ शदर्न शभत्र दरखास्त र्ारम भरर यस गाउँ काययपाशिकाको कायायियमा कायायिय समय शभत्र पेि गरु्नयहर्न यो सुचर्ना प्रकाशित 

गररएको छ । 

  

१. आिश्यक नु्यर्नतम् िैशिक योग्यतािः 

क. अ.हे.ि. सहायक स्तर चौथो पदको िाशग मान्यता प्राप्त िैशिक संस्थाबाट अ.हे.ि./हेल्थ अशसषे्टन्ट कोसय िा सो सरह उशियण गरर रे्नपाि 

स्वास्थ्य व्यिसाय पररिदमा दताय भएको, 

ख. अ.र्न.मी. सहायक स्तर चौथो पदको िाशग मान्यता प्राप्त िैशिक संस्थाबाट अ.र्न.मी. कोसय िा स्टार् र्नसय कोसय िा सो सरह उशियण गरर 

रे्नपाि र्नशसयङ्ग पररिदमा दताय भएको, 

ग. कृशि सेिा प्राशिशर्क सहायक स्तर पाँचौ पदको िाशग मान्यता प्राप्त िैशिक संस्थाबाट कृशि मुि शििय शिई प्रशिणता प्रमाणपत्र तह िा 

सो सरह उशियण गरेको, 

घ. पिुसेिा प्राशिशर्क सहायक स्तर पाँचौ तहको पदको िाशग मान्यता प्राप्त िैशिक संस्थाबाट भेटेरेर्नरी मुि शििय शिई प्रशिणता प्रमाणपत्र 

तह िा सो सरह उशियण गरेको । 

ङ. शिज्ञापर्न रं्न. ७-०७६/७७ पदको िाशग सम्वक्त्ित काउक्त्ििमा दताय भई आई.यु.शस.शि. र इम्प्लान्ट सेिा प्रदार्न सम्वक्त्ि ताशिम प्राप्त िा  

एस.शि.ए. ताशिम शिई इम्प्लान्टको ताशिम प्राप्त हरु्नपरे्नछ । 

२. संिग्न गरु्नयपरे्न कागिातहरुिः 

रे्नपािी र्नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रशतशिशप, िैशिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रशतशिशप, काउक्त्िि दताय प्रमाणपत्रको प्रशतशिशप (स्वास्थ्य),  

अरु्नभिका प्रमाणपत्रहरुको प्रशतशिशप । 

३. आिेदर्न शदरे्न तरीकािः बँुदा रं्न. १ र २ मा उले्लख भएका कागिातहरु राखी शिहादी गाउँपाशिकाको र्नाममा प्रभु िैंक शिहादी िाखामा रहेको 

संशचत कोि खाता रं्न १७२००२०११४९८४६०००००१ मा दाक्त्खिा गरर बैंक भौचर संिग्न राक्त्ख िा गाउँ काययपाशिकाको कायायियमा र्नगद बुझाई 

सक्कि रशसद संिग्न राक्त्ख स्वम् उपक्त्स्थत भई िा यस गाउँपाशिकामा ईमेि मार्य त शर्नर्ायररत अिशर्मा स्यार्न कशप संिग्न गरर आिेदर्न 

शदरु्नपरे्नछ । साथै एक भन्दा बशढ शिज्ञापर्नमा दरखास्त शदर्न चाहेमा योग्यता पुगेका उमे्मदिारिे तोशकएको दसु्तर बुझाई र्रक-र्रक 

आिेदर्नको ढाँचा भरर दरखास्त शदरु्नपरे्नछ । 

४. तिि से्कििः शिज्ञापर्न रं्न. १-०७६/७७,  २-०७६/७७, ३-०७६/७७ र ४-०७६/७७   को कमयचारी पदपुती र सेिा सम्वक्त्ि मापदण्ड २०७६ 

बमोशिम र शिज्ञापर्न रं्न. ५-०७६/७७, ६-०७६/७७ ७-०७६/७७ को िाशग गाउँपाशिकािे तय गरे बमोशिम हरे्नछ । 

५. करार अिशर्िः २०७७ असार मसान्त सम्म हरे्नछ । 

६. उमेरिः दरखास्त बुझाउरे्न अक्त्न्तम शमशत सम्म १८ ििय पुरा भई ३५ ििय र्नर्नाघेको । 

७. छर्नौट शकशसमिः कमयचारी पदपुती र सेिा सम्वक्त्ि मापदण्ड २०७६ आर्ारमा संशिप्त सुशच प्रकािर्न पश्चात अन्तिायताय मार्य त हरे्नछ । साथै 

अन्तिायतायमा उपक्त्स्थत हँदा बँुदा २ मा उले्लक्त्खत कागिातहरु सक्किै शिई आउरु्नपरे्नछ । 

८. दरखास्त दसु्तरिः पाँचौ तहको िाशग रु. ५०० र चौथो तहको िाशग रु. ३०० 

९. थप िार्नकारीको िाशग : ९८५७६५०८७१, ईमेििः bihadi.ruralmun@gmail.com 

१०. कमयचारी पदपुती र सेिा सम्वक्त्ि मापदण्ड २०७६, शिहादी गाउँपाशिकाको िेिसाईटमा रक्त्खएको छ । 

क्र.सं. विज्ञापन नं. पद/ शे्रणी सेिा/ समुह माग संख्या कैविर्त 

१ १-०७६/७७ अ.हे.ि सहायक चौथो स्वा./हे.ई. ५  

२ २-०७६/७७ अ.र्न.मी.सहायक चौथो स्वा/क.र्न/प.हे.र्न ६  

३ ३-०७६/७७ सहायक स्तर पाँचौ कृशि सेिा १  

४ ४-०७६/७७ सहायक स्तर पाँचौ पिु सेिा १  

५ ५-०७६/७७ अ.र्न.मी.सहायक चौथो स्वा/क.र्न/प.हे.र्न १ बशथयङ्ग 

६ ६-०७६/७७ अ.र्न.मी.सहायक चौथो स्वा/क.र्न/प.हे.र्न १ रोशमङ्ग अ.र्न.मी. 

७ ७-०७६/७७ अ.र्न.मी/ स्टार् र्नसय स्वा.ि.र्न/ प.हे.र्न १ शभ.शप. 

प्रमुख प्रशासकीर् अविकृत 


