
भूमे गाउँपालिका 

               गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
 

  खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व) 

   ५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

स्वयंसेवाका लागि गवज्ञापन आव्हान सम्बन्धी सचूना  .  

k\/प्रथम पटक प्रकाशित शमशत २०७७/०७/१३ 

 

भूमे िाउँपागलका िाउँ काययपागलका बैठकको गमगि २०७७।०५।०६ को गनर्ययानुसार िाउँपागलका अन्िियि गवगभन्न 

गवद्यालयमा ररक्त रहेको स्वयंसेवक गिक्षक पदपूगिय भूम े स्वयसंेवा ऐन, २०७४ िथा भमूे स्वयसंेवा (सञ्चालन िथा 

व्यवस्थापन) गनयमावली, २०७४ बमोगिम िनय देहाय बमोगिमका पद/िह र सखं्यामा स्वयसंेवा िनय इच्छुक व्यगक्तहरुलाई 

आवेदन िनय आव्हान िररएको छ । योग्यिा पुिेका इच्छुक नेपाली नािररकहरुल ेयो सूचना प्रकागिि भएको गमगिले १५ 

(पन्र) गदनगभत्र कायायलय समयमा रािश्व गिरेको रगसद सगहि िोगकएको सम्पूर्य काििाि सलंग्न िरी दरखास्ि  गदनुहुन 

सम्बगन्धि सबैको िानकारीको लागि यो सचूना प्रकागिि िररएको छ ।  

तपशिलः 

शिज्ञापन 

नं. 

पद/तह तह शिषय संख्या न्यूनतम िैशिक योग्यता आिेदन 

दस्तुर 

०६-

०७७/०७८  

स्वयंसेवक 

गिक्षक  

आधारभूि अङ््गरेिी १२ मान्यिा प्राप्त गिक्षर् संस्थाबाट गिक्षा संकायमा 

सम्बगन्धि गवषयमा प्रवीर्िा प्रमार्पत्र वा सो सरह उिीर्य 

रु. १०००। 

०७-

०७७/०७८  

स्वयंसेवक 

गिक्षक  

आधारभूि िगर्ि ९ मान्यिा प्राप्त गिक्षर् संस्थाबाट गिक्षा संकायमा 

सम्बगन्धि गवषयमा स्नािक वा सो सरह उिीर्य 

रु. १०००। 

०८-

०७७/०७८  

स्वयंसेवक 

गिक्षक  

माद्यागमक कम््यूटर २ मान्यिा प्राप्त गिक्षर् संस्थाबाट सम्बगन्धि गवषयमा 

स्नािक वा िुनसुकै गवषयमा स्नािक उिीर्य िरी मान्यिा 

प्राप्त िैगक्षक संस्थाबाट कगम्िमा एक वषयको कम््यूटर 

िागलम प्राप्त  

रु. १०००। 

०९-

०७७/०७८  

स्वयंसेवक 

गिक्षक  

माद्यागमक नेपाली १ मान्यिा प्राप्त गिक्षर् संस्थाबाट गिक्षा संकायमा 

सम्बगन्धि गवषयमा स्नािक वा सो सरह उिीर्य 

रु. १०००। 

१०-

०७७/०७८  

स्वयंसेवक 

गिक्षक  

माद्यागमक िगर्ि २ मान्यिा प्राप्त गिक्षर् संस्थाबाट गिक्षा संकायमा 

सम्बगन्धि गवषयमा स्नािक वा सो सरह उिीर्य 

रु. १०००। 

1. आिेदन शदने स्थानः भूमे िाउँपागलका, िाउँ काययपागलकाको कायायलय, खाबाङ्गबिर, रुकुम (पूवय) ।  

2. आिेदनसाथ संलग्न गनुुपने कागजातः व्यगक्तिि गववरर्, िैगक्षक योग्यिाको प्रमार्पत्रको प्रगिगलपी, 

चाररगत्रक प्रमार्पत्र, नपेाली नािररकिाको प्रमार्पत्रको प्रगिगलपी, अनुभवको प्रमागर्ि प्रमार्पत्र (सब ै

काििािको प्रगिगलपीको पछागिपरि उम्मेदवार स्वयंल ेहस्िाक्षर िरेको हुनुपने) 

3. दरखास्त दस्तुर बुझाउने स्थानः िाउँ काययपागलकाको कायायलयमा गिरेको निदी रगसद वा गसगटिन्स 

इन्टरनेिनल बैंक गल. भूमे िाखागस्थि खािा न.ं 0780100000001202 (ि १.१ भूम ेिा.पा. आन्िररक रािस्व 

खािा) मा रकम िम्मा िरेको सक्कलै भौचर कायायलयमा पेि िनुयपनेछ ।  

4. दरखास्त फारामः भूमे िाउँपागलकाको वेबसाइट www.bhumemun.gov.np वा िाउँ काययपागलकाको 

कायायलयबाट प्राप्त िनय सगकनेछ ।  

5. दरखास्त शदने अशन्तम शमशतः २०७७।०७।२७ ििे कायायलय समयगभत्र ।  

6. सुशिधाः भूमे स्वयसंेवा गनयमावली, २०७४ बमोगिम । 

7. काम गनुुपने स्थान र अिशधः िाउँपागलका अन्िियिका िुनसुकै सामुदागयक गवद्यालयहरु बढीमा २ वषयसम्म ।   

8. छनौटको शकशसमः छोटो सूची, गलगखि पररक्षा र अन्िवायिाय 

9. थप िानकारीीः www.bhumemun.gov.np, 9809818777, 9808502023, 9815503242 

http://www.bhumemun.gov.np/
http://www.bhumemun.gov.np/


भूमे गाउँपालिका 

               गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
 

  खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व) 

   ५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

स्वयंसेवाका लागि गवज्ञापन आव्हान सम्बन्धी सचूना  .  

k\/प्रथम पटक प्रकाशित शमशत २०७७/०७/१३ 

 

भूमे िाउँपागलका िाउँ काययपागलका बैठकको गमगि २०७७।०५।०६ को गनर्ययानुसार िाउँपागलका अन्िियि कायायलय र 

सेवा केन्रहरुमा भएको िनिगक्त अभावलाई न्यूगनकरर् िरी िुर्स्िरीय सेवा प्रवाह र कृगष िथा पिु सेवा सम्बगन्ध काययक्रम 

सञ्चालन िनय स्वयंसेवक पररचालन िनय देहाय बमोगिमका पद/िह र संख्यामा स्वयंसेवा िनय इच्छुक व्यगक्तहरुलाई आवेदन 

िनय आव्हान िररएको छ । योग्यिा पुिेका इच्छुक नपेाली नािररकहरुले यो सचूना प्रकागिि भएको गमगिले १५ (पन्र) 

गदनगभत्र कायायलय समयमा रािश्व गिरेको रगसद सगहि िोगकएको सम्पूर्य काििाि सलंग्न िरी दरखास्ि  गदनुहुन सम्बगन्धि 

सबैको िानकारीको लागि यो सचूना प्रकागिि िररएको छ ।  

तपशिलः 

शिज्ञापन 

नं. 

पद/तह तह संख्या न्यूनतम िैशिक योग्यता कायु स्थल आिेदन 

दस्तुर 

११-

०७७/०७८  

विा स्वयंसेवक सहायक ८ मान्यिा प्राप्त गिक्षर् संस्थाबाट एस.इ.इ. वा 

सो सरह उिीर्य 

विा कायायलय रु. १०००। 

१२-

०७७/०७८  

कृगष स्वयंसेवक सहायक २ मान्यिा प्राप्त गिक्षर् संस्थाबाट िे.गट.ए. 

(कृगष गवज्ञान) िागलम प्राप्त वा कृगष गवषय 

गलई गट.एस.एल.सी. वा सो सरह उिीर्य 

िा.पा.भर रु. १०००। 

१३-

०७७/०७८ 

ना.प्रा.स. सहायक २ मान्यिा प्राप्त गिक्षर् संस्थाबाट िे.गट.ए. 

(कृगष गवज्ञान) िागलम प्राप्त वा कृगष गवषय 

गलई गट.एस.एल.सी. वा सो सरह उिीर्य 

माररङ्ग एकीकृि 

कृगष अनुसन्धान 

केन्र 

रु. १०००। 

१४-

०७७/०७८ 

ना.प.स्वा.प्रा. (एक 

िाउँ एक प्रागवगधक) 

सहायक २ मान्यिा प्राप्त गिक्षर् संस्थाबाट िे.गट.ए. 

(भेटेनरी) वा गट. एस.एल.सी. (भेटेनरी) वा 

सो सरह उिीर्य 

िा.पा. ले खटाए 

बमोगिम 

रु. १०००। 

1. आिेदन शदने स्थानः भूमे िाउँपागलका, िाउँ काययपागलकाको कायायलय, खाबाङ्गबिर, रुकुम (पूवय) ।  

2. आिेदनसाथ संलग्न गनुुपने कागजातः व्यगक्तिि गववरर्, िैगक्षक योग्यिाको प्रमार्पत्रको प्रगिगलपी, 

चाररगत्रक प्रमार्पत्र, नपेाली नािररकिाको प्रमार्पत्रको प्रगिगलपी, अनुभवको प्रमागर्ि प्रमार्पत्र (सब ै

काििािको प्रगिगलपीको पछागिपरि उम्मेदवार स्वयंल ेहस्िाक्षर िरेको हुनुपने) 

3. दरखास्त दस्तुर बुझाउने स्थानः िाउँ काययपागलकाको कायायलयमा गिरेको निदी रगसद वा गसगटिन्स 

इन्टरनेिनल बैंक गल. भूमे िाखागस्थि खािा न.ं 0780100000001202 (ि १.१ भूम ेिा.पा. आन्िररक रािस्व 

खािा) मा रकम िम्मा िरेको सक्कलै भौचर कायायलयमा पेि िनुयपनेछ ।  

4. दरखास्त फारामः भूमे िाउँपागलकाको वेबसाइट www.bhumemun.gov.np वा िाउँ काययपागलकाको 

कायायलयबाट प्राप्त िनय सगकनेछ ।  

5. दरखास्त शदने अशन्तम शमशतः २०७७।०७।२७ ििे कायायलय समयगभत्र ।  

6. सुशिधाः भूमे स्वयसंेवा गनयमावली, २०७४ बमोगिम । 

7. काम गनुुपने स्थान र अिशधः िाउँ काययपागलकाको कायायलयल ेखटाएको कायायलयमा बढीमा २ वषयसम्म ।   

8. छनौटको शकशसमः छोटो सूची, गलगखि पररक्षा र अन्िवायिाय 

9. थप िानकारीीः www.bhumemun.gov.np, 9809818777, 9808502023, 9817519687 

 

http://www.bhumemun.gov.np/
http://www.bhumemun.gov.np/

