नेपाल सरकार

सं घीय माममला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
स्थानीय शासन तथा सामुदावयक विकास काययक्रम (LGCDP-II)
को तर्यबाट बेनी नगरपामलकाले इन्न्त्िमनयर पदको सेिा करारमा मलने सम्बन्त्धी

सूचना
प्रथम पटक प्रकान्शत मममत 2072/11/02
स्थानीय शासन तथा सामुदावयक विकास काययक्रम (LGCDP) अन्त्तगयत यस नगरपामलकामा रही कायय

गने गरी नगरपामलकाको कायायलयबाट प्राप्त हुने दरखास्त र्ाराममा उल्ले न्खत वििरण खुलाई दे हायका पदमा
मममत 2072/11/23 सम्म दरखास्त ददन ईच्छु क उम्मेदिारहरुलाई यो सूचना प्रकान्शत गररएको छ ।

उम्मेदिारहरुले नगरपामलकाको कायायलयबाट दरखास्त र्ाराम मलई बुझाउनु पनेछ । म्याद नाघी प्राप्त

हुन आएका दरखास्त उपर कुनै कारिाही गररने छै न ।
मस.नं.

सूचना

पद

आिश्यक सं ख्या

1

05/072-73

इन्न्त्िमनयर

१ (एक)

क) उम्मेदिार छनौटको प्रवक्रया मलन्खत परीक्षा र अन्त्तिायताय दुबै हुनेछ ।

ख) स्थानीय शासन तथा सामुदावयक विकास काययक्रम (Local Governance and Community Development

Programme) को तर्यबाट न्िल्ला विकास समममत र नगरपामलकाहरुमा करारमा मनयुक्त हुने काययक्रम

अमधकृत (LGCDP Focal Person), सामान्िक विकास अमधकृत तथा इन्न्त्िमनयर पदको छनौट सम्बन्त्धी
काययविमध-2072 र दरखास्त र्ाराम www.mofald.gov.np बाट Download गरी प्राप्त गनय सवकनेछ ।

ग) दरखास्त र्ाराम दस्तुर रु.1000।- (एकहिार) उम्मेदिारहरुले नगरपामलकामा बुझाई सोको रमसद
दरखास्त र्ारामसँग सं लग्न गरी बुझाउनु पनेछ ।

घ) दरखास्त र्ाराम बुझाउने अन्न्त्तम म्याद मममत 2072/11/23 सम्म हुनछ
े । म्याद समाप्त भएको
भोमलपल्ट नगरपामलकाले परीक्षा सम्बन्त्धी काययक्रमको सूचना प्रकान्शत गनेछ ।

ँ ामा उल्ले न्खत
ङ) उपयुक्त
य सूचना नं. 5 को पदको पाठ्यक्रमको हकमा काययविमधको दर्ा ५ को चौथो बुद
व्यिस्था बमोन्िम हुनछ
े । साथै सोही काययविमधको दर्ा ८ को "योग्यता एिम् छनौटका आधारहरु"

ँ ाहरुलाई समेत मलन्खत एिम् अन्त्तिायतायका क्रममा परीक्षण गनुय
सम्बन्त्धी व्यिस्थामा उल्ले ख गररएका बुद
पनेछ ।

च) उक्त पदमा रही कायय गदाय पाउने सुविधा (प्रमतमवहना रु. तीस हिारका दरले िावषयक १३ मवहना

बराबरको रकम पाररश्रममकका रुपमा उपलब्ध गराइनेछ र अन्त्य सेिा सुविधाका हकमा सम्बन्न्त्धत
कायायलयसँगको करार सम्झौता उल्लेख हुने शतयहरु बमोन्िम हुनेछ ।

छ) उम्मेदिारहरुले यस सम्बन्त्धी थप िानकारी मलन चाहेमा यस नगरपामलकाको कायायलय, बेनी, म्याग्दीमा
सम्पकय गनय सवकनेछ ।
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