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सेवा करारमा नगर प्रहरी पदपूलतय सम्बन्धी सूचना। 
 

 

 
 

 (प्रथम पटक प्रकाशशत लमलत: २०७९/०9/20) 
बेनी नगरपालिका अन्तगयतका देहार् बमोशिमका पदहरुमा नगर प्रहरी सेवा करारमा पदपूलतय गनुयपने भएकोिे तोककए बमोशिमको र्ोग्र्ता 
पगेुका नेपािी नागररकहरुिे र्ो सूचना प्रकाशशत भएको लमलतिे 15 (पन्र) ददनलभत्र (लमलत २०७९/10/05 गतेसम्म) रािस्व लतरेको रलसद 
सकहत तोककएको ढााँचामा कार्ायिर् समर्लभत्र आवेदन पेश गनुयहनु सम्बशन्धत सबैको िानकारीको िालग र्ो सूचना प्रकाशशत गररएको छ ।  

तपलसि: 

क्र.सं. कवज्ञापन नं. पद माग संख्र्ा परीक्षा दस्तरु कैकफर्त 

१ 10/079/80 हवल्दार १(एक) रु ५००(पााँच सर् रुपैर्ााँ)  
२ 11/079/80 लसपाही २(दईु) रु ३०० (तीन सर् रुपैर्ााँ)  

१. आवश्र्क न्र्नुतम र्ोग्र्ता र अनभुव 

क. हवल्दार पदका िालग ։ मान्र्ताप्राप्त शशक्षण संस्थाबाट एस.ई.ई वा सो सरह उत्तीणय गरेको ।  

ख. लसपाही पदका िालग ։ मान्र्ताप्राप्त शशक्षण संस्थाबाट कक्षा ८ उत्तीणय गरेको  

ग. अन्र् र्ोग्र्ता  

1. परुुष उम्मेदवारको हकमा ։ ५ कफट २ इन्च उचाई, ५० के.िी. तौि भएको, छाती नफुिाउाँदा 31 इन्च फुिाउाँदा 
३३ इन्च हनुे, आाँखा माइनस दईु वा प्िस दईु भन्दा कमिोर नभएको ।  

2. मकहिा उम्मेदवारको हकमा ։ ५ कफट उाँचाई, ४५ के.िी. तौि भएको, आाँखा माइनस दईु वा प्िस दईु भन्दा कमिोर 
नभएको 

२. उमेर : कशम्तमा १८ वषय परुा भई 35 वषय ननाघकेो (लनवृत प्रहरी/सैलनक कमयचारीको हकमा ४० वषय ननाघेको) 
३. दरखास्त ददने स्थान : बेनी नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, बेनी ।  

४. छनौट ककलसम : शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षण, लिशखत परीक्षा तथा अन्तरवाताय  

५. आवेदक स्वरं्िे प्रमाशणत गरी देहार्का कागिातहरु दरखास्तसाथ संिग्न गरी पेश गनुयपनेछ ।   

क) नेपािी नागररकताको प्रमाशणत प्रलतलिकप 

ख) न्रू्नतम शैशक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रहरुको प्रमाशणत प्रलतलिकप 

ग) अनभुव तथा तालिमका प्रमाणपत्रहरुको प्रमाशणत प्रलतलिकप 

घ) मान्र्ताप्राप्त स्वास््र् संस्थाबाट िारी भएको चाररलत्रक प्रमाणपत्रको सक्कि प्रलत 

ङ) शिल्िा प्रहरी कार्ायिर्बाट िारी भएको चाररलत्रक प्रमाणपत्रको सक्कि प्रलत  

६. सेवा सकुवधा : नगरपालिकािे तोके बमोशिम हनुेछ। 

७. दरखास्तसाँग सम्बशन्धत अन्र् कवषर् ։ 
क. तोककएको समर्ावलध लभत्र पेश नभएका तथा रीत नपगेुका आवेदनिाई मान्र्ता ददइने छैन। 

ख. दरखास्त ददन ेअशन्तम ददन सावयिलनक कवदा परेमा सो को भोिीपल्ट कार्म हनुेछ ।   

ग. स्थानीर्वासी एवं अवकाशप्राप्त नपेािी सेना, नेपाि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी कमयचारीहरुिाई कवशेष प्राथलमकता ददइनेछ ।   

घ. अन्र् कुरा बेनी नगरपालिकामा नगर प्रहरी सेवा सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यकवलध, २०७९ बमोशिम हनुेछ। 

ङ. उल्िेशखत पदको पाठ्यक्रम र दरखास्त फाराम बेनी नगरपालिकाको वेबसाइट www.benimun.gov.np बाट डाउन्िोड 
गनय सककनेछ ।  

च. थप िानकारीका िालग बेनी नगरपालिकामा सम्पकय  राख्न सककनेछ ।  

 

.............................. 
धोिकराि ढकाि 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 
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कवषर् : सच्चाईएको सम्बन्धी सूचना 
(प्रकाशशत लमलत : २०७९/09/21) 

 

बेनी नगरपालिकाबाट लमलत २०७९/09/20 मा प्रकाशशत ×करार सेवामा नगर प्रहरी पदपूलतय 
सम्बन्धी सूचना” को बुाँदा नं ५ मा आवेदक स्वरं्िे प्रमाशणत गरी दरखास्तसाथ संिग्न गनुयपने 
कागिातहरुमध्रे्को बुाँदा नं “घ” मा मान्र्ताप्राप्त स्वास््र् संस्थाबाट िारी भएको लनरोलगताको 
प्रमाणपत्र हनुपुनेमा अन्र्था हनु गएकोिे सच्चाईएको व्र्होरा सम्बशन्धत सबैको िानकारीका िालग 
र्ो सूचना प्रकाशशत गररएको छ । अत։ उम्मेदवारिे मान्र्ताप्राप्त स्वास््र् संस्थाबाट िारी भएको 
चाररलत्रक प्रमाणपत्र नभई लनरोलगताको प्रमाणपत्र संिग्न गनुयपने व्र्होरा अनरुोध गररन्छ ।  

 
 

......................... 
धोिकराि ढकाि 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 
 
   
 
 
 
 


