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सेवा करारमा पदपूलतय सम्बन्धी सूचना। 
 

 

 
 

 (प्रथम पटक प्रकाशशत लमलत: २०७९/०8/14) 
बेनी नगरपालिका र अन्तगयतका वडा कार्ायिर्हरुका िालग देहार् बमोशिमका पदहरुमा सेवा करारमा पदपूलतय गनुयपने भएकोिे तोककए बमोशिमको 
र्ोग्र्ता पगेुका नेपािी नागररकहरुिे र्ो सूचना प्रकाशशत भएको लमलतिे १५ (पन्र) ददनलभत्र (लमलत २०७९/०8/28 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 7/079/080 इशन्िलनर्र १ (एक) रु १0०० (एक हिार रुपैर्ा मात्र)  
२ ८/079/080 सव-इशन्िलनर्र ३ (तीन) रु ५०० (पााँच सर् रुपैर्ा मात्र)  
३ 9/079/080 नार्ब पश ुस्वास््र् प्राकवलधक २ (दईु) रु ५०० (पााँच सर् रुपैर्ा मात्र)  

१. आवश्र्क न्र्नुतम र्ोग्र्ता र अनभुव 

क. इशन्िलनर्र पदका िालग ։ मान्र्ताप्राप्त शशक्षण संस्थाबाट लसलभि इशन्िलनर्ररङमा स्नातक तह उत्तीणय गरेको ।  

ख. सव-इशन्िलनर्र पदका िालग ։ मान्र्ताप्राप्त शशक्षण संस्थाबाट लसलभि इशन्िलनर्ररङमा आई.ई वा +2 उत्तीणय गरेको । 

ग. नार्ब पश ुस्वास््र् प्राकवलधक पदका िालग ։ मान्र्ताप्राप्त शशक्षण संस्थाबाट एसएिसी/एसईई वा सो सरह उत्तीणय गरी न्रू्नतम १(एक) 
वर्य िेकटए (पश ुकवज्ञान/पशपुािन/पश ुस्वास््र्) कवर्र्मा तालिम प्राप्त वा मान्र्ता प्राप्त शशक्षण संस्थाबाट (पशपुािन/पश ुस्वास््र्) 
कवर्र् लिई प्राकवलधक एसएिसी वा एसईई उत्तीणय गरेको   

२. उमेर : परुुर्को हकमा कशम्तमा १८ वर्य पूरा भई 35 वर्य ननाघकेो । मकहिाको हकमा कशम्तमा १८ वर्य पूरा भई ४० वर्य ननाघकेो ।  

३. दरखास्त ददने स्थान : बेनी नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, बेनी 
४. छनौट ककलसम : प्रारशम्भक सूची प्रकाशन, लिशखत परीक्षा तथा अन्तवायताय  

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

क) नेपािी नागररकताको प्रमाशणत प्रलतलिकप 

ख) न्रू्नतम शैशक्षक र्ोग्र्ताको िब्धाङ्कपत्रको प्रमाशणत प्रलतलिकप 

ग) चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रलतलिकप 

घ) अनभुव तथा तालिमका प्रमाणपत्रहरुको प्रमाशणत प्रलतलिकप 

६. सेवा सकुवधा : नगरपालिकािे तोके बमोशिम हनुेछ। 

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

ख. सवारी चािक अनमुलतपत्र सकहत आफ्नै सवारी साधन भएकािाई कवशेर् प्राथलमकता ददइनेछ।  

ग. अन्र् कुरा बेनी नगरपालिकाको करारमा शशक्षक तथा कमयचारी भनाय सम्बन्धी कार्यकवलध, २०७९ बमोशिम हनुेछ। 

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

ङ. थप िानकारीका िालग बेनी नगरपालिकाको प्रशासन शाखामा सम्पकय  राख्न सककनेछ ।  

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

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 


