
बौदीकाली गाउँपाललका 

गाउँ कार् यपाललकाको कार्ा यलर् 
डढेगाउँ, नवलपरासी(ब.स.ुप.ू) 

      गण्डकी प्रदशे, नपेाल 
प.स.: २०७७/७८ 
च.नं.:  

 
 

सेवा करारमा पदपूर्ति गरे्न सम्बन्धी सूचर्ना 

(प्रथम पटक प्रकर्ित र्मर्त २०७७/०७/२५ गते) 

प्रस्तुत विषयमा काययपाविकाको वमवत २०७७/०७/२१ को विर्ययािसुार यस बौदीकािी गाउपँाविकाको िावग तपवसिका पदहरुमा सेिा 

करारमा वििु पिे भएकोिे तपवसि बमोविम योग्यता पगेुका इच्छुक िेपािी िागररकहरुबाट सूचिा प्रकावित भएको वमवतिे १५ वदिवभत्र 

दरखास्त पेि गिय आह्वाि गररएको छ । दरखास्त फारम यस कायायियको िेभसाईट www.baudikalimun.gov.np तथा यस कायायियबाट 

कायायिय समयमा प्राप्त गिय सवकिे छ । 

तपर्सल 

क्र.सं. वकवसम विज्ञापि िं. पद संख्या तह पररक्षा 

िलु्क 

कैवफयत 

१ खलु्िा ४/२०७७/७८ मेविकि अविकृत १ आठौं तह १०००/-  

२ खलु्िा ५/२०७७/७८ स्टाफ िसय २ पाचँौ तह ५००/-  

३ खलु्िा ६/२०७७/७८ कायायिय सहयोगी १ शे्रर्ीविवहि २००/-  

१. पररक्षाको  र्कर्सम : बौदीकािी गाउपँाविकामा करारमा प्राविविक कमयचारी व्यिस्थापि गिे सम्बन्िी काययविवि, २०७७ 

बमोविम । 

२. पररक्षा र्मर्तिः www.baudikalimun.gov.np मा प्रकावित गररिेछ । 

३. दरखास्त बुझाउरे्न स्थार्न : गाउँ काययपाविकाको कायायिय, िेढगाउ,ँ िििपरासी (बदयघाट ससु्ता पूिय) । 

४. दरखास्त र्दरे्न अर्न्तम र्मर्त : वमवत २०७७/ ०८ /०९  गते  । दरखास्त बझुाउिे अवन्तम वमवत साियिविक वबदा परेमा सोको 

भोवि पल्ट कायायिय खलु्िे समयमा बझुाउि सवकिेछ । 

५. उमेर हद : दरखास्त वदिे अवन्तम वमवतमा २१ िषय परुा भई ४५ िषय ििाघेको हुिपुिे । 

६. िैर्क्षक योग्यता : सम्बवन्ित सेिा समहु र पदको िागी िोकसेिा आयोगिे तोकेको न्यिुतम योग्यता 

७. तलव भत्ता : स्थािीय सेिाको सोवह सरहको पदिे पाउिे सरुु तिि स्केि बराबरको तिि भत्ता । 

८. दरखास्त फारम साथ संलग्र्न गरु्निपरे्न कागजातहरु: 

क. िेपािी िागररकताको प्रमार्पत्रको प्रवतविवप, 

ख. हािसािै वखवचएको पासपोटय साइिको २ प्रवत फोटो, 

ग. न्यिुतम िवैक्षक योग्यताको प्रमार्पत्रको प्रवतविवप, 

घ. कायय अिुभिको हकमा सम्बवन्ित विकायबाट प्रमावर्त कायय अिुभि सम्बन्िी कागिात, 

ङ. अन्य प्रचवित काििुद्वारा अयोग्य िभएको हुिुपिे, 

च. पेि गररिे सम्पूर्य प्रवतविवपको पछािी उम्मेदिार स्ियंिे हस्ताक्षर गरी प्रमावर्त गिुयपि े। 

९. अन्य कुराहरु प्रचर्लत कारु्नर्न अरु्नसार हुरे्नछ । 

नोट : ननवेदकले यस कायाालयको नाममा रहेको ग्लोबल आई.एम.ई. बैंकको खाता नं. T104010000009 (ग. १.१ आन्तररक 
राजश्व खाता) मा तोककए बमोजजमको रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर र ननवेदन सकहतका कागजातहरु गाउँपानलकाको कायाालयमा स्वयं 
उपजस्ित भएर तोककए बमोजजमको फारम भरी दरखास्त पेश गना सककनेछ वा गाउँपानलकाको E-mail ID: 
baudikalimun@gmail.com मा पठाउन सककनेछ ।सािै अन्तवाातााका ददन दरखास्त ददंदा आवश्यक पने सम्पूर्ा कागजातहरुको 
सक्कल प्रनत नलई आउनपुनेछ । आवेदन फाराम baudikalimun.gov.np मा उपलब्ध छ । 


