
भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
मोराबाङ, रुकुम (पूर्य) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 
 

करार सेर्ामा पदपूलतय सम्बन्धी सूचना 
(सूचना प्रकाशित मिमत: २०७४/१०/१४) 

यस गाउँपामिकाको िामग तपमसि बिोशििका पदहरुिा खिुा प्रमतयोमगताद्वारा करारिा किमचारी मनयशुि गनुमपने भएकोिे योग्यता पगुेका 
नेपािी नागररकहरुबाट मिमत २०७४/१०/२८ मभत्र यस कायामियिा दरखास्त आव्हान गररन्छ । 

विज्ञापन नं. पद िाग संख्या आिश्यक न्यूनति ्िैशिक योग्यता परीिाको तररका 
९/०७४-७५ अ.न.िी. ४ (चार) िान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट अ.न.िी. उतीणम गरी नमसमङ 

काउशन्सििा दताम भएको  
छोटो सूची, मिशखत र  
अन्तिामताम 

१०/०७४-७५ कायामिय सहयोगी ३ (तीन) नेपािी नागररकता प्राप्त साधारण िेखपढ छोटो सूची र अन्तिामताम 
११/०७४-७५ स्िीपर ४ (चार) नेपािी नागररकता प्राप्त छोटो सूची र अन्तिामताम 

छनौटको तररकााः छोटो सूची र अन्तिामताम  

कायम ितमको वििरण (TOR): करार सम्झौतािा उल्िेख गररने । 

आिेदन िलु्क: रू ५००/- (अिरुपी रू पाँच सय िात्र) । 

उिेर: १८ िर्म पूरा भई ४० िर्म ननाघेको । 

तिब तथा सवुिधा: प्रचमित काननु बिोशिि । 

दरखास्त फाराि साथ पेि गनुमपने कागिातहरुाः नेपािी नागररकताको प्रिाणपत्र, िैशिक योग्यताको प्रिाणपत्र र चाररमत्रक प्रिाणपत्र, 
पररर्द् िा दतामको प्रमतमिपी ।  
काि गनुमपने स्थान: स्िास््य चौकी काँक्री, स्िास््य चौकी िहत, स्िास््य चौकी काँडा र स्िास््य चौकी चनुबाङ 
करार अिधी: करार रहेको पदिा स्थायी किामचारी नखटाईएसम्ि िा अको व्यिस्था नभएसम्िको िामग । 

दरखास्त ददन ेअशन्ति मिमत: २०७४/१०/२८ गतेसम्ि । 

मिशखत परीिा मिमताः २०७४/११/०१ 

आिेदनको ढाँचा यस कायामियको िेबसाईट www.bhumemun.gov.np बाट डाउनिोड गनम िा गाउँ कायमपामिकाको कायामियबाट प्राप्त गनम सवकनेछ ।  

नोट:  
 इच्छुक उम्िेदिारिे उल्िेशखत मिमतमभत्र प्राप्त हनुे गरी िामथ उल्िेशखत कागिातहरु भिेू गाउँपामिकाको नाििा नेपाि बैंक 

मिमिटेड, रुकुि(पशिि) शस्थत बैंक खाता नं. ग-४-१ (०७७०३००००००००४००१००८) िा आिेदन दस्तरु िम्िा गरी इिेि 
bhumemun@gmail.com िा गाउँपामिकािा स्ियं उपशस्थत भई आिेदन िलु्क मतरी आिेदन ददन सवकनेछ ।  

 आिेदन िलु्क नमतरेको र म्याद नाघी प्राप्त हनु आएका दरखास्त उपर कुनै कारबाही गररने छैन । आिदेन परेकािध्येबाट छोटो 
सचुी (short list) प्रकािनसँगै अन्तिामतामको मिमत तोवकने छ |  

सम्पकय  नं. ९८५७८२४२३२, ९७४८१५४४१४    इमेिः bhumemun@gmail.com  रे्बसाइटः www.bhumemun.gov.np  
सूचनामा उले्लख भए बाहेकका अन्य कुराहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा रहेको पद पूधति सधमधतले धनिािरण गरे बमोधजम हुनेछ । 

 

 

  

    संयोिक         . 

पद पूमतम समिमत  
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