
 

बर्दिवास नगरपालिका 
नगर कार्िपालिकाको कार्ाििर् 

बर्दिवास, महोत्तरी 
प्रदेश नं. २, नपेाि  

कमिचारी आवश्र्कता सम्बन्धी सूचना 
(प्रथम पटक सूचना प्रकालसत भएको लमलतिः२०७7।१2।05 गते) 

र्स बर्दिवास नगरपालिका अन्तगित संचालित बर्दिवास अस्पतािको िालग तपशशि बमोशिमका पद सेवा करारमा लिन ु
पने भएकोिे लनम्न शतिहरुको अलधनमा रही लनम्न र्ोग्र्ता पगुेका नेपािी नागररकहरुबाट र्ो सूचना प्रकाशशत भएको 
लमलतिे 15 (पन्र) र्दन लभत्र तपलसिका कागिातहरु संिग्न गरी ररत पूविक आवेदन र्दन ु हनु र्ो सूचना प्रकासन 
गररएको छ ।  
तपलसििः                                                                                                                                                                            
क.सं. ववज्ञापन नं. पद सेवा/समहु पद संख्र्ा कार्ि क्षेत्र पररक्षाको वकलसम 

१. 7।2077।078 MDGP स्वास््र्/मे.ि. 1 बर्दिवास अस्पताि अन्तरवाताि 
२. 8।2077।078 MD (Gynecologist) स्वास््र्/गाईनो १ बर्दिवास अस्पताि अन्तरवाताि 

4 
9।2077।078 

ह.स.चािक नेपाि ईशन्ि 1 बर्दिवास अस्पताि 
प्रर्ोगात्मक र 
अन्तवािता 

पनुश् च: 
१. आवश्र्क न्रू्नतम र्ोग्र्ता र अनभुविः- 

(क) MDGP :- MDGP कोर्ि उलतर्ि गरी सम्बशन्धत काउशन्सिमा दताि भएको हनु ुपने ।  
(ख) MD (Gynecologist):- MD  Gynecology कोर्ि उलतर्ि गरी सम्बशन्धत काउशन्सिमा दताि भएको हनु ुपने। 
(ग) ह.स.चा.:- ८ कक्षा उतीर्ि गरी चािक अनमुलत पत्र हनु ुपने । 

२. पेश गनुि पने कागिातहरु:- नागररकता प्रमार्पत्रको प्रलतलिपी, शैशक्षक र्ोग्र्ताको प्रमार्पत्रहरु, अनभुव भए 
अनभुवको प्रमार्पत्र, पासपोटि साईिको फोटो ३ प्रलत र ह.स.चा. को हकमा चािक अनमुती पत्रको 
प्रलतलिवप। 

३. दरखास्त दस्तरु:- MDGP पदको िालग रु.१०००(एक हिार मात्र), MD (Gynecologist) पदको िालग रु. 
१००० (एक हिार मात्र) र ह.स. चािकको रु.400 (चार सर् मात्र) । 

४. दरखास्त दस्तरु बर्दिवास नगरपालिकाको रािश् व शाखामा िम्मा गरी नगदी रलसदको सक्किै भौचर दरखास्त 
फारमको साथ पेश गनुि पनेछ । 

५. उमेर:-१८ वर्ि परुा भै 4५ वर्ि ननाघेको । 
६. दरखास्त र्दन ेअशन्तम लमलतिः २०७7।१2।11 गते (दरखास्त र्दने अशन्तम र्दन सावििलनक ववदा परेमा िगतै 

कार्ाििर् खिेुको र्दन) । 
७. सम्पकि  लमलत:- दरखास्त र्दने अशन्तम र्दनको भोलिपल्ट । 
८. पररक्षाको लमलत:- सम्पकि  लमलतको र्दन तोवकनेछ । 
९. सेवा सवुवधािः- नगर कार्ाििर्को लनर्िर्ानसुार  । 
१०. दरखास्त फारम पाउन,े बझुाउन ेस्थान र समर्:- बर्दिवास नगरपालिकाको कार्ाििर्, कार्ाििर् समर् लभत्र । 
११. थप िानकारीको िालग नगरपालिकाको कमिचारी प्रशासन शाखामा सम्पकि  गनि सवकनेछ । 

 
प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 


