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प.सं. ०७७/७८                                          करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 
(प्रकाशित शमर्तिः२०७७।०६।३० गत)े 

 

यस बर्ज ुगाउँपालिकािे प्रदेश सरकार र करूणा फाउण्डेसन नेपािसँगको साझेदारीमा सञ्चािन गन ुिागेको अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्सथािपना 
कार्िक्रम तथा संघीर् माशमला तथा सामान्र् प्रिासन मन्रालर्को  ʺ ५ वेडको अर्सपताल सञ्चालन सम्बन्धी पररपर"  अनजसार आवश्यक 
तपलसिको पदमा खजिा प्रततस्पर्ातु्मक परीक्षाद्वारा करार सेवामा पदपूतत ुगनजपुने भएकाि ेआवश्यक न्यूनतम योग्यता पजगेका कज न ैवात कसजर 
निागेका इच्छज क योग्य नेपािी नागररकहरुबाट दरखास्त फाराम भन ुआह्वान गररएको छ। यस पालिकािे तोकेको दरखास्त फाराममा भनज ुपन े
सम्पूण ु वववरणहरु भरी पासपोटु साईर्को फोटो २ प्रतत टाँस गरी सो का साथ आफ्नो नेपािी नागररकता र दरखास्त ददने पदका िागग 
तोककएको अन्न्तम शैक्षक्षक योग्यताको ट्रान्सकृप्ट, चाररत्रिक प्रमाणपि तथा नेपाि बाहेक अन्य मजिजकबाट हालसि गरेको शैक्षक्षक योग्यता भएमा 
सो को साथमा त्रिभजवन ववश्वववद्याियबाट समकक्षता तनर्ाुरण गरेको प्रमाणपि समेत संिग्न गरी बर्ज ुगाउँपालिकाको कायाुिय समक्ष पेश 
गनज ुपनेछ। 
 ररत नपजगेको, तोककएको आवश्यक न्यूनतम शैक्षक्षक योग्यता नभएको र तोककएको परीक्षा दस्तजर नबजझाएका दरखास्त उपर कज न ै
कारवाही हजन े छैन। साथै, प्रचलित कानून बमोन्र्म अयोग्य ठहररने उम्मेद्वारहरुको दरखास्त उपर कज न ै कारवाही हजन े छैन। झजटा वववरण 
उल्िेख गरी दरखास्त फारम भरेमा सोको र्वाफदेही दरखास्तवािा स्वयं हजनज पनेछ। 

तपशसल 

शस .नं.  
ववज्ञापन 

नं. सेवा/समूह/शे्रणी पद 
खुला/ 

समावेिी 
माग 

संख्र्ा 

उम्मेदवार 
छनौट 

ववधध 
परीक्षा दर्सतुर कैफिर्त 

१ 
३/ 

०७७-७८ 

नेपाि स्वास््य 
सेवा, प.हे.न. समूह, 
रा.प.अनं. प्रथम  

श्रेणी 
(प्राववगर्क) 

स्टाफ नसु खजिा 
२  

(दजई) 

बर्जु 
गाउँपालिकामा 

करारमा 
र्नशन्तत  

व्यवस्थापन गने 
सम्बन्र्ी 

कायुववगर्, २०७५ 
बमोन्र्म 
प्रारन्म्भक 

योग्यताक्रमको 
सूची छनौट तथा 

अन्तवाुताु 

रु.४००।० 

काम गनुिपने र्सथानिः 
कोलभड-१९ अस्पताि 

समर्ावधधिः हाििाई ३ 
मदहनाको िागग माि 

२ 
४/ 

०७७-७८ 
नेपाि स्वास््य 

सेवा, प.हे.न. समूह, 
रा.प.अनं. द्गर्ततय 

श्रेणी 
(प्राववगर्क) 

समजदायमा आर्ाररत 
पजनस्थाुपना (लसववआर) 

 सहर्कताु वा अ.न.मी. 
सो सरह 

खजिा 
१ 

(एक) लिखखत परीक्षा, 
कम्प्यजटर सीप 

परीक्षण  

तथा 
 अन्तवाुताु 

रु.३००।० 

समावेशी समूह तफुका थप 
ववज्ञापनमा आवेदन ददने 
उम्मेदवारको हकमा थप 
समूह प्रत्येकका िागग रु. 
१००।० (एक सय) थप 
दस्तजर बजझाउनज पनेछ  

 

काम गनुिपने र्सथानिः बर्ज ु
गाउँपालिकाको क्षेिलभि 

  परीक्षा एकै शसटटङ्ग एकै 
शमर्त र समर्मा हुनेछ ३ 

५/ 
०७७-७८ 

समजदायमा आर्ाररत 
पजनस्थाुपना (लसववआर) 
सहर्कताु वा अ.न.मी. 

सो सरह 

अपाङ्ग 
१ 

(एक) 

४ 
६/ 

०७७-७८ 

नेपाि कृवि सेवा, 
भेटेररनरी वा 

िाईभस्टक पोल्ट्री 
एण्ड डेरी 

डेभिपमेण्ट समूह, 
रा.प.अनं.द्गर्तीय 

श्रेणी 
(प्राववगर्क) 

नायब पशज स्वास््य 
प्राववगर्क वा सो 

सरह 
खजिा १ 

लिखखत परीक्षा तथा 
अन्तवाुताु 

रु.३००।० 

 

काम गनुिपने र्सथानिः बर्ज ु
गाउँपालिकाको क्षेिलभि 

 

६ 
७/ 

०७७-७८ 

 

नेपाि प्रशासन, 
सामान्य प्रशासन, 

श्रेणीववहीन कायाुिय सहयोगी - 
१ 

(एक) 
अन्तवाुताु रु.१००।० 

काम गनुिपने र्सथानिः 
कोलभड-१९ अस्पताि 

समर्ावधधिः हाििाई ३ 
मदहनाको िागग माि 
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१. आवश्र्क न्रू्नतम िैक्षक्षक र्ोग्र्ता तथा अनुभविः 
• समुदार्मा आधाररत पुनर्सथािपना (शसववआर) सहजकताि वा अ.न.मी. वा सो सरहिः  

(क) मान्यता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट कन्म्तमा अ.न.मी. उविण ुगरी कायाुनजभव हालसि गरेको, 
(ख) नेपाि नलसङु्ग पररिद् मा दताु भएको हजनजपने, 

               (ग) कम्प्यजटर  सम्बन्र्ी आर्ारभूत ज्ञान भएको, 
       (घ) स्वास््य र अपाङ्गताको क्षेिमा काम गरेको अनजभव भएको। 

• र्सटाि नसििः (क)मान्यता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट नलसङु्ग ववियमा कन्म्तमा प्रमाणपि तह वा सो सरह उिीण ु 

        (ख) नेपाि नलसङु्ग पररिद् मा दताु भएको हजनजपने, 
• नार्ब पिु र्सवार्स्र् प्राववधधक वा सो सरहिः मान्यता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट पशज ववज्ञान वविय लिई एस.एल.सी वा टी.एस.एल.सी. 

उिीण ुगरेको 
• कार्ािलर् सहर्ोगीिः सामान्य िेखपढ गन ुसतने । 

२. उम्मेदवारको उमेरिः (क) मदहिा र अपाङ्गता भएका व्यन्ततहरुको हकमा दरखास्त ददन अन्न्तम लमतत  सम्ममा १८ वि ु उमेर पजरा भई ४० बि ु
ननाघेको। 

     (ख) पजरुिको हकमा दरखास्त ददन अन्न्तम लमतत सम्ममा १८ वि ुउमेर पजरा भई ३५ बि ुननाघेको। 

३. िारम प्राप्त गने र बुझाउनु पने र्सथानिः यस पालिकाको Website: www.barjumun.gov.np  बाट दरखास्त फारम डाउनिोड गरी उतत फारम भरी 
पालिकाको कायाुियमा बजझाउनज पने। 

४. परीक्षा दर्सतुर बुझाउने प्रकृर्ािः यस पालिकाको राजश्व िाखामा परीक्षा दस्तजर र्म्मा गरी सो को सतकि ैभौचर दरखास्त फारमसाथ पेश गनजपुनेछ। 

  ५. दरखार्सत िाराम भने शमर्तिः लमतत २०७७/०६/३० गतेदेखी २०७७/०७/२० सम्म। 
  ६. पाठ्र्क्रमिः यस पालिकाको Website: www.barjumun.gov.np  बाट डाउनिोड गन ुसककनेछ ।  

  ७. अपाङ्गको हकमािः स्वीकृत गचककत्सको लसफाररसमा समाज कल्र्ाण पररषद्/ सम्बन्न्धत र्सथानीर् तह बाट अपाङ्गता प्रमाखणत गरेको पररचयपि 
दरखास्त साथ अतनवाय ुपेश गनजपुनेछ । 

  ८. शैक्षक्षक योग्यता, अनजभव तथा अन्य प्रमाणपिहरुका सम्बन्र्मा दरखास्त बजझाउने अन्न्तम शमर्तिः २०७७/०७/२० सम्म र्ारी भएकोिाई माि मान्यता 
ददइनेछ। 

  ९. वविेष ब्र्वर्सथािः समजदायमा आर्ारीत पजनस्थाुपना सहर्कताुहरुको छनौट पश्चात दजई(२) मदहनाको समजदायमा आर्ारीत पजनस्थाुपना तालिम हजनेछ । 

  १०. परीक्षा शमर्तिः अको सूचनामा प्रकालशत गररनेछ । 

  ११. परीक्षामा परीक्षाथीिे अतनवाय ुरुपमा कािो मसीको माि प्रयोग गनजपुनेछ अन्यथा उिरपजन्स्तका रद्द हजनेछ । 
  १२. आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत तथा ववज्ञापन रद्द गने सम्पूण ुअगर्कार पालिकािाई हजनेछ। 

  १३. दरखास्त फारम भदाु आउने अस्पष्टताको सम्बन्र्मा यस पालिकाको कायाुियको िोन नं 9861924114/9816303818 मा सम्पकु गरी बजझ्न 
सककनेछ। 

 

 
 

 
          

प्रमजख प्रशासकीय अगर्कृत 
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