
बर्दगोरिया गाउँपालिका 
गाउँ कायदपालिकाको कायादिय 

मढुा, कैिािी 
 ७ नं. प्ररे्श नेपाि  

 

कमदचािी सेवा किािमा लिने सम्बन्धि सूचना 
(सूचना प्रकालशत लमतत : २०७५/०४/२५ 

 

यस कायादिय अधतगदत कोटातुल्सीपुि स्वास््य चौकी ि र्ोर्ोििा स्वास््य चौकीको िागग आ.ब. २०७५/७६ मा 
स्वास््य तर्द  तपलसि बमोन्िमका कमदचािीहरु सेवा किािमा लिनु पने भएकोिे रे्हाय बमोन्िमको शतदहरुको 
अगिनमा िही इच्छुक नेपािी नागरिकहरुबाट यस कायादियको स्वास््य शाखामा रितपुवदक आवेर्न दर्नहुन 
सम्बन्धित सबैको िानकािीको िागग यो १५ (पधर) दर्ने सूचना प्रकालशत गरिएको छ |    

 

 

१. आवेर्न दर्ने अन्धतम लमतत: २०७५/०५/०८ सम्म कायादिय समयमा | 
२. आवेर्कको उमेि : १८ वर्द पिुा भ ै३५ ननाघेको तथा मदहिा ि अपांगता भएकाहरुको हकमा १८ बर्द पिुा भ ै४५ 

ननाघेको | 
३. कायद शतदको ववविण (TOR): कायद शतदको ववविण (TOR) नेपाि सिकािको सेवा किािमा कायदित हे.अ. ि 

अ.हे.व. कमदचािी सिह हुने गरि गाउँ पालिकािे तनिादिण गिे बमोन्िम हुनेछ | 
४. सिंग्न गनुदपने कागिातहरु: ब्यन्ततगत ववविण (Bio-Data) , नेपािी नागरिकताको प्रमाण पत्र, शकै्षिक 

योग्यताको प्रमाण पत्रहरु (ववरे्श बाट शीिा हालसि गिेका हरुको हकमा सो प्रमाण पत्रहरुको नेपािको 
बबश्वबबद्यािय बाट समकिताको प्रमाण पत्र),  

५. पिीिाको ककलसम: लिखखत ि अधतिवाताद  

क्र.
स.ं 

बब.न.ं पर्  सखं्या  आवश्यक धयनूतम शकै्षिक योग्यता, अनभुव 
तथा तालिम 

तिब  आवेर्न 
र्स्तिु  

कैकर्य
त  

१   हे.अ  १  माधयता प्राप्त शकै्षिक ससं्था बाट PCL in 
general medicine उत्तीणद गिेको  

नेपाि 
सिकािको 

तनयमानसुाि  

१०००   

२   अ.हे.व. २  माधयता प्राप्त शकै्षिक ससं्था बाट 
community medicine assistant  उत्तीणद 
गिेको 

नेपाि 
सिकािको 

तनयमानसुाि  

८००    



६. आवेर्न पेश गने तरिका: बुरं्ा न.ं ४ मा उल्िेखखत कागिातहरु ि तोककएको शलु्क (पतछ कर्ताद नहुने गरि) यस 
गाउँ पालिकाको प्रशासन शाखा मा िम्मा गिेको सतकि िलसर् सिंग्न िाखी स्वयम उपन्स्थत भ ैयस कायादिय 
मा आवेर्न दर्नपुने छ | 

७. उम्मेर्वाि छनौटका अिािहरु तपलसिमा उल्िेखखत सचूकको अिाि मा तयाि गरिने छ | उतत छोटो सगुचमा 
पिेका उम्मरे्वािहरुिाई मात्र लिखखत ि अधतिवाताद परििामा समाबेस गरिनेछ | 
तपलसि: 

क्र.स.ं सचूकहरु पणूादङ्क 

१  शकै्षिक योग्यता  ३०  

२  कायद अनभुव  ३०  

३  उम्मेर्वािको स्थायी ठेगाना  २०  

४  computer चिाउन सतने ि सो सम्बन्धि ज्ञान भएको (Basic computer course 
certificate भएको) 

२०  

 

८. सेवा किाि अवगि: िोक सेवा बाट स्थायी पर् पतूत द भ ैनआउर्ा सम्म वा बढीमा ६ मदहना | 
९. छोटो सचुी (short list), परििा लमतत ि स्थान आदर् थप िानकािी को िागग यस कायादिय मा सम्पकद  गनद 

सककने छ वा यस कायादिय को website: bardgoriyamun.gov.np मा हेनुद होिा ।   | 
१०. सचूनामा उल्िेख भए बाहेकका अधय बबर्यको हकमा उम्मेर्वाि छनौट तथा लसर्ारिस सलमततिे तनिादिण गिे 

बमोन्िम हुने छ | 
 

 प्रमखु प्रशाशकिय अधििृत  

 

 

 

 

 


