
भूमे गाउँपालिका 

               गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
 

  खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व) 

   ५ नं. प्रदेश, नेपाि 

खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व), ५ नं. प्रदेश, नेपाल | सम्पकव  फोन नं. +९७७-९८०९८१८७७७, ९८०८५०२०२३ 

 इमेल: info@bhumemun.gov.np, bhumemun@gmail.com, र्ेबसाइटः www.bhumemun.gov.np   

 सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सचूना  .  

k\/प्रथम पटक प्रकाशित शमशत २०७७/०५/३० 

भूमे गाउँपालिका अन्तगगत स्थापना हुन ेकोलभड-१९ अस्थायी अस्पताि र गाउँपालिका अन्तगगत रहेका स्वास््य संस्थामा 

ल्याब सेवा सञ्चािनको िालग स्वास््य सेवाका देहाय बमोलिमका पद/तह र सखं्यामा कमगचारी सेवा करारमा लिनुपन े

भएकोिे योग्यता पगुेका इच्छुक नपेािी नागररकहरुिे यो सचूना प्रकालित भएको लमलति े१५ (पन्र) लदनलभत्र कायागिय 

समयमा रािश्व लतरेको रलसद सलहत तोलकएको सम्पूर्ग कागिात संिग्न गरी दरखास्त  लदनुहुन सम्बलन्धत सबैको 

िानकारीको िालग यो सचूना प्रकालित गररएको छ ।  

तपशिलः 

शिज्ञापन न.ं पद/तह सेिा/ समूह संख्या न्यूनतम िैशिक योग्यता 

०२-

०७७/०७८  

मेलडकि अलधकृत/ 

आठौं 

स्वास््य/ 

ि.हे.स. 

१ 

(एक) 

मान्यता प्राप्त िौलिक संस्थाबाट MBBS वा सो सरह उत्तीर्ग गरी 

सम्बलन्धत पररषद्मा दताग भएको 

०३-

०७७/०७८  

स्टाफ नसग/पाँचौं स्वास््य/ 

क.न. 

२ (दईु) मान्यता  प्राप्त िौलिक संस्थाबाट नलसगङ लवषयमा प्रलवर्ता प्रमार्-पत्र 

तह उत्तीर्ग गरी सम्बलन्धत पररषद्मा दताग भएको 

०४-

०७७/०७८  

कायागिय सहयोगी/ 

श्रेर्ीलवलहन 

 १ 

(एक) 

८ किा उत्तीर्ग 

०५-

०७७/०७८  

ल्याब टेलननलसयन 

/पाचँौं 

स्वास््य/ २ (दईु) मान्यता  प्राप्त िौलिक संस्थाबाट ल्याब लवषयमा प्रलवर्ता प्रमार्-पत्र 

तह उत्तीर्ग गरी सम्बलन्धत पररषद्मा दताग भएको 

योग्यता 

1. दरखास्त लदने स्थानः भूमे गाउँपालिका, गाउँ कायगपालिकाको कायागिय, खाबाङबगर, रुकुम (पूवग) ।  

2. दरखास्तसाथ संिग्न गनुगपने कागिातः उम्मेदवारको व्यलिगत लववरर्, िैलिक योग्यताको प्रमालर्त प्रलतलिपी, 

चाररलत्रक प्रमार्पत्र, नपेािी नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रलतलिपी, अनुभवको प्रमालर्त प्रमार्पत्र, प्रचलित 

कानून बमोलिम पररषद ्दताग हुनपुन ेभएमा दताग प्रमार्पत्रको प्रमालर्त प्रलतलिपी (सब ैकागिातको प्रलतलिपीको 

पछालडपरि उम्मेदवार स्वयंिे हस्तािर गरेको हनुुपने) 

3. दरखास्त दस्तुर र बुझाउने स्थानः अलधकृत स्तरः रु. १०००।-, सहायक स्तरः रु. ६००।औ र सहयोगी स्तर रु 

३००।– को नगदी रलसद वा लसलटिन्स इन्टरनेिनि बैंक लि. भूमे िाखालस्थत खाता न.ं 0780100000005202 

(ग १.३ भूम ेगा.पा. आन्तररक अनुदान खाता) मा रकम िम्मा गरेको सनकि ैभौचर कायागियमा पेि गनुगपनछे ।  

4. दरखास्त फारामः भूमे गाउँपालिकाको वेबसाइट www.bhumemun.gov.np वा गाउँ कायगपालिकाको 

कायागियबाट प्राप्त गनग सलकनेछ ।  

5. दरखास्त लदने अलन्तम लमलतः २०७७।०६।१३ गत ेकायागिय समयलभत्र ।  

6. उम्मेदवारको उमेर हदः १८ वषग पूरा भई ३५ वषग ननाघकेो हुनुपने र मलहिाको हकमा ४० वषग ननाघेको हनुुपनछे। 

7. तिब सुलवधाः लनयमानुसार । 

8. काम गनुगपने स्थान र अवलधः भमू ेगाउँपालिकाद्वारा स्थालपत कोलभड-१९ अस्पताि र ल्याबमा यो सचूना बमोलिम 

लनयुि हनुे गरी ३ (तीन) मलहनाको हनुे र आवश्यकतानसुार थप हुन सननेछ ।  

9. परीिाको लकलसमः छोटो सूची र अन्तवागताग 

10. थप िानकारीः www.bhumemun.gov.np, 9809818777, 9808502023, 9809889765 

 

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

