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करारमा सेवा लिन ेसम्बन्धी सूचना 
(सचुना प्रकाशशत लमलत : २०७७/०६/०८ ) 

बबर्इ गाउँपालिकाका भलूमहहन तथा अव्र्वशथथत वसोवासीहरूको तथर्ांक संकिन तथा व्र्वथथापनका िागी देहार्को संख्र्ा र र्ोग्र्ता 
भएको प्रशासलनक तथा प्राहवलधक कमइचारी करारमा राख्न ुपने भएकािे र्ोग्र्ता पगुकेा नेपािी नागररकहरुिे र्ो सूचना प्रकाशशत भएको 
लमलतिे १५ (पन्र) ददन लभत्र कार्ाइिर् समर्मा राजथव लतरेको रलसद सहहत दरखाथत ददन हनु सम्वशन्धत सवैको िालग र्ो सूचना 
प्रकाशन गररएको छ । र्सको दरखाथत फारम कार्ाइिर्बाट वा वेवसार्ट www.babaimun.gov.np बाट उपिब्ध हनुेछ ।  

लस.नं. पद नाम संख्र्ा 
१  संर्ोजक १ (एक) 
२ सवेक्षक (सहार्क थतर पाँचौ तह) १ (एक) 

३ िगत प्रहवहिकताइ तथा तथर्ांक संकिक (सहार्क थतर चौथो तह) ४ (चार) 

४ तथर्ांक संकिक (सहार्क थतर चौथो तह) १० (दश) 

१. नेपािी नागररक । 
२. न्रू्नतम र्ोग्र्तााः (संर्ोजकको हकमा नेपाि सरकारवाट मान्र्ता प्राप्त हवश्व हवद्यािर्वाट थनातक तह उशिर्इ वा सो सरह र 

कम््र्टुरमा दक्ष भएको हनुपुने) , (सवेक्षकको हकमा नेपाि सरकारवाट मान्र्ता प्राप्त शैशक्षक संथथावाट सवेक्षक सम्वन्धीत कोर्इ 
उशिर्इ गरेको, काउशन्सि दताइ भएको र कम््र्टुरमा नान भएको हनुपुने), (िगत प्रहवहिकताइको हकमा नपेाि सरकारवाट मान्र्ता 
प्राप्त शैशक्षक संथथावाट एस.एि.सी. वा सो सरह कोर्इ उशिर्इ गरेको र कम््र्टुरमा नान भएको हनुपुने), र तथर्ांक संकिकको 
हकमा नेपाि सरकारवाट मान्र्ता प्राप्त शैशक्षक संथथावाट एस.एि.सी. वा सो सरह कोर्इ उशिर्इ गरेको हनुपुने) ।  

३. दरखाथत दथतरुाः संर्ोजकको हकमा रू.१००० , सवेक्षकको हकमा रू.६०० र िगत प्रहवहिकताइ तथा तथर्ांक संकिक को 
हकमा रू. ४०० िाग्नेछ ।  

४. उमेराः १८ वर्इ उमेर परुा भई ३५ वर्इ ननाघकेो हनुपुने ।महहिाको हकमा १८ वर्इ उमेर परुा भई ४० वर्इ ननाघेको हनुपुने । 
 ५. पररक्षाको हकलसम : कम््र्टुर पररक्षर् तथा अन्तरवाताइ। 
६. सम्पकइ  लमलत : २०७७।०६।२३ गते 
७. पररक्षा लमलत : सम्पकइ  लमलतमा जानकारी गरार्इनेछ । 

८. अन्र् प्रचलित काननुद्वारा अर्ोग्र् नभएको । 
 ९. दरखाथतमा संिग्न गनुइपनेाः उम्मेदवारको व्र्शिगत हववरर्, शैशक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाशर्त प्रलतलिहप, नेपािी नागररकताको प्रमार्पत्रको 

प्रमाशर्त प्रलतलिहप, पासपोटइ सार्इजको फोटो २ प्रलत, कम््र्टुर सम्वन्धी दक्षता खलु्ने प्रमार्पत्रको प्रमाशर्त प्रलतलिहप ,कार्इ 
अनभुवको प्रमाशर्त प्रलतलिहप तथा प्रचलित नेपाि कानून बमोशजम हवलभन्न काउशन्सि वा पररर्द् वा अन्र्मा दताइ भएको प्रमाशर्त 
प्रलतलिहप संिग्न हनुपुनेछ । पेश गररने सबै प्रलतलिहपको पछाडी उम्मेदवार थवरं्िे हथताक्षर गरी प्रमाशर्त गने ।  

१०. कामकाज गनुइपने थथान : बबई गाउँपालिका लभत्र । 

११. सेवा सलुबधा मालसक तिव संर्ोजकको हकमा रू.३५,००० , सवेक्षकको हकमा रू.२८००० र िगत प्रहवहिकताइ तथा तथर्ांक 
संकिक को हकमा रू. २५,००० हनुेछ साथै अन्र् सेवा सहुवधा बबई गाउँ कार्इपालिकाको लनर्इर् अनसुार हनुेछ ।   

नोट : उम्मेदवारहरूमा कार्इअनभुव र कम््र्टुरमा दक्षता भएकािार्इ प्राथलमकता ददर्इनछे ।  

                                                                               प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

http://www.babaimun.gov.np/

