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फेरफायी नगयऩालरका 

नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

फेरफायी, भोयङ 

                          १ नं. प्रदेश, नऩेार 

बलूभहहन सकुुम्वासी तथा अव्मवस्थथत फसोफास सभथमा सभाधान कामयक्रभ य हवशषे ऩरयमोजना लनरयऺणको रालग 
सेवा कयायभा कभयचायी बनाय सम्फस्धध सूचना 

प्रकास्शत लभलत्२०७७।०९।२४ 
मस कामायरमको थवीकृत कामयक्रभ अनसुाय बलूभहहन सकुुम्वासी तथा अव्मवस्थथत फसोफास सभथमा सभाधान कामयक्रभ य नगयऩालरकाको 
हवशेष ऩरयमोजना लनरयऺणको रालग तऩस्शरको ऩदहरुभा सेवा कयायभा ऩदऩूलतय गनुयऩने बएकोरे मोग्मता ऩगुकेा नेऩारी नागरयकहरुफाट 
दयखाथत ददन मो सूचना प्रकास्शत गरयएको छ । दयखाथत पायभ मस कामायरमको वेबसाईट WWW.belbarimun.gov.np फाट 
डाउनरोड गयी वा फेरफायी नगयऩालरकाको कामायरमफाट प्राप्त गनय सहकनेछ । म्माद नाघी प्राप्त हनु आएका य रयत नऩगुकेा दयखाथत 
उऩय कुनै कायवाही हनु ेछैन । 

तऩस्शर 

हवऻाऩन नं. ऩद/ तह सेवा/सभहु 

भाग 
संख्मा 

ऩरयऺा 
दथतयु रु. कैहपमत 

१४/२०७७/०७८ 

ईस्धजलनमय/अलधकृत छैठौ 
ईस्धजलनमरयङ्ग/लसबर/

हवल्डङ्ग एण्ड 
आहकय टेक्ट 

१(एक) १०००।- न.ऩा.को हवशेष ऩरयमोजना 
लनयऺण  

१५/२०७७/०७८ कामयक्रभ संमोजक/अलधकृत छैठौ प्रशासन १(एक) १०००।- ब.ूस.ु तथा अ. फसोफास 
सभथमा सभाधान कामयक्रभ 

१६/२०७७/०७८ 

सवेऺक/सहामक ऩाचौ ईस्धजलनमरयङ्ग/सबे २(दईु) ५००।- " 

१७/२०७७/०७८ 

अलभन/सहामक चौथो ईस्धजलनमरयङ्ग/सबे ३(तीन) ३००।- " 

१८/२०७७/०७८ 

तथ्माङ्क संकरक/ सहामक चौथो तथ्माङ्क सेवा ७(सात) ३००।- " 

१९/२०७७/०७८ रगत प्रहवहिकताय/ सहामक चौथो प्राहवलधक ३(तीन) ३००।- " 

२०/२०७७/०७८ 

साभास्जक ऩरयचारक/ सहामक चौथो प्रशासन ३(तीन) ३००।- " 

२१/२०७७/०७८ 

हपल्ड सहमोगी/ शे्रणी हवहहन हवहवध ३(तीन) २००।- " 

 

शतयहरु 

१. दयखाथत फझुाउन ेथथान् फरेफायी नगय कामयऩालरकाको कामायरम, फेरफायी, भोयङ । 

२. दयखाथत फझुाउन ेलभलत् २०७७।०९।२४ देस्ख २०७७।१०।०९ गते सम्भ कामायरम सभम लबत्र दयखाथत पायभ फझुाउन ुऩनेछ। 

३.आवश्मक धमूनतभ मोग्मता् तोहकएका ऩदहरुको आवश्मक धमूनतभ मोग्मता देहाम फभोस्जभ हनुेछ । 

 

लस.नं. ऩद/तह उभेदवायको आवश्मक धमूनतभ मोग्मता सम्फधधी हववयण 

१ ईस्धजलनमय/अलधकृत छैठौ  दयखाथत फझुाउन े अस्धतभ लभलत सम्भभा २१ वषय उभेय ऩयुा बई ३५ वषय वा भहहराको हकभा ४० वषय 
ननाघेको । 

 नेऩार सयकायको भाधमता प्राप्त स्शऺण संथथाफाट ईस्धजलनमरयङ्ग वा लसलबर वा हवस्ल्डङ्ग वा आहकय टेक्चय 
हवषमभा लफ.ई. वा सो सयह उलतणय बएको । 

 सम्फस्धधत ऺेत्रको कामय अनबुव । 

२ कामयक्रभ संमोजक/अलधकृत 
छैठौ 

 दयखाथत फझुाउन े अस्धतभ लभलत सम्भभा २१ वषय उभेय ऩयुा बई ३५ वषय वा भहहराको हकभा ४० वषय 
ननाघेको । 

 नेऩार सयकायको भाधमता प्राप्त स्शऺण संथथाफाट थनातक वा सो सयह उलतणय । 

 भाधमताप्राप्त संथथाफाट कम््मूटय सम्फधधी कम्तीभा ३ भहहनाको आधायबतू तारीभ प्राप्त गयेको । 

 सम्फस्धधत ऺेत्रको कामय अनबुव । 
३ सवेऺक/सहामक ऩाचौ  दयखाथत फझुाउन े अस्धतभ लभलत सम्भभा १८ वषय उभेय ऩयुा बई ३५ वषय वा भहहराको हकभा ४० वषय 
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ननाघेको । 

 नेऩार सयकायको भाधमता प्राप्त स्शऺण संथथाफाट गस्णत हवषम लरई एस.एर.सी. वा सो सयह उलतणय गयी सबे 
वा स्जमोभेहटक्स हवषमभा तीन वषे प्रवीणता प्रभाणऩत्र तह सयहको लड्रोभा उतीणय वा हवऻान हपस्जकर सभहु 
वा बगूोर हवषम लरई प्रभाणऩत्र तह उलतणय गयी कम्तीभा एक वषयको जलुनमय नाऩी तारीभ प्राप्त गयेको । 

 भाधमताप्राप्त संथथाफाट कम््मूटय सम्फधधी कम्तीभा ३ भहहनाको आधायबतू तारीभ प्राप्त गयेको । 
४ अलभन/सहामक चौथो  दयखाथत फझुाउन े अस्धतभ लभलत सम्भभा १८ वषय उभेय ऩयुा बई ३५ वषय वा भहहराको हकभा ४० वषय 

ननाघेको । 
 नेऩार सयकायको भाधमता प्राप्त स्शऺण संथथाफाट गस्णत हवषम लरई एस.एर.सी. वा सो सयह उलतणय गयी सबे 

वा स्जमोभेहटक्स हवषमभा कम्तीभा १ वषयको तारीभ प्राप्त गयेको । 

 भाधमताप्राप्त संथथाफाट कम््मूटय सम्फधधी कम्तीभा ३ भहहनाको आधायबतू तारीभ प्राप्त गयेको । 
५ तथ्माङ्क संकरक/ सहामक 

चौथो 
 दयखाथत फझुाउन े अस्धतभ लभलत सम्भभा १८ वषय उभेय ऩयुा बई ३५ वषय वा भहहराको हकभा ४० वषय 

ननाघेको । 
 नेऩार सयकायको भाधमता प्राप्त स्शऺण संथथाफाट एस.एर.सी. वा सो सयह उलतणय । 

 भाधमताप्राप्त संथथाफाट कम््मूटय सम्फधधी कम्तीभा ३ भहहनाको आधायबतू तारीभ प्राप्त गयेको . 
६ रगत प्रहवहिकताय/ सहामक 

चौथो 
 दयखाथत फझुाउन े अस्धतभ लभलत सम्भभा १८ वषय उभेय ऩयुा बई ३५ वषय वा भहहराको हकभा ४० वषय 
ननाघेको । 

 नेऩार सयकायको भाधमता प्राप्त स्शऺण संथथाफाट एस.एर.सी वा सो सयह उतीणय बएको । 

 भाधमताप्राप्त संथथाफाट कम्तीभा ३ भहहनाको आधायबतू कम््मटुय तारीभ प्राप्त गयेको । 
७ साभास्जक 

ऩरयचारक/सहामक चौथो 
 दयखाथत फझुाउन े अस्धतभ लभलत सम्भभा १८ वषय उभेय ऩयुा बई ३५ वषय वा भहहराको हकभा ४० वषय 
ननाघेको । 

 नेऩार सयकायको भाधमता प्राप्त स्शऺण संथथाफाट एस.एर.सी वा सो सयह उलतणय गयेको,  
 भाधमताप्राप्त संथथाफाट कम््मूटय सम्फधधी कम्तीभा ३ भहहनाको आधायबतू तारीभ प्राप्त गयेको । 

८ हपल्ड सहमोगी/शे्रणी हवहीन  दयखाथत फझुाउने अस्धतभ लभलत सम्भभा १८ वषय उभेय ऩयुा बई ३५ वषय ननाघेका य भहहरा उम्भेदवायको 
हकभा ४० वषय ननाघेको । 

 नेऩार सयकायको भाधमता प्राप्त स्शऺण संथथाफाट कस्म्तभा ८ कऺा वा सो सयह उस्िणय गयेको । 

४.आवदेकरे अलनवामय रुऩभा दयखाथत पायभभा सभावशे गनुयऩने कागजातहरु् 
(क) नेऩारी नागरयकताको प्रलतलरहऩ । 

(ख) हार सारै स्खचेको दवैु कान देस्खने ऩासऩोटय साईजको ३ (तीन) प्रलत पोटो । 

(ग) तोहकएको शैस्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ, चारयलत्रक प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ, सम्फस्धधत ऺेत्रको कामय अनबुव बए प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ, कम््मूटय तारीभको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ, हवदेशभा अध्ममन गयेको बए सम्फस्धधत लनकामफाट सभकऺता लनधाययण बएको प्रभाण 
(Equivalent Certificate) ऩत्रको प्रलतलरहऩ । 

(घ) फेरफायी नगयऺेत्रलबत्र थथामी फसोफास य सम्फस्धधत ऺेत्रभा कामयअनबुव बएकाराई हवशेष प्राथलभकता ददइनछे।थथामी फसोफास खलु्न ेप्रभाण 
ऩेश गनुय ऩनेछ ।  

(ङ) ऩरयऺा दथतयु लतयेको यलसद । 

(च) हव.नं. १४ य १५/२०७७/०७८ को हकभा एक तह भालथको शैस्ऺक मोग्मता हालसर बएकोराई ग्राह्यता ददईनेछ । 

५. ऩयीऺाको हकलसभ् 
(क) प्रायस्म्बक मोग्मता छनौट् उभेदवायको शैस्ऺक मोग्मता, सम्फस्धधत ऺेत्रको कामय अनबुव, कम््मटुय तारीभ य थथानीम फसोफासको आधायभा 
भूल्माङ्कन गरयनेछ । प्रायस्म्बक मोग्मता छनौटको अंकबाय ५० य उलतणायङ्क २० अंक हनुछे ।हव.नं. २१/२०७७/०७८ को हकभा शैस्ऺक 
मोग्मताको आधायभा भात्र भूल्माङ्कन गरयनेछ । 

(ख) प्रमोगात्भक ऩरयऺा् हव.नं. १९/२०७७/०७८ ऩद् रगत प्रहवहिकतायको हकभा प्रमोगात्भक ऩरयऺा २५ ऩूणायङ्क य उलतणायङ्क १० अंक हनुेछ ।  
(ग) अधतयवाताय ऩरयऺा् प्रायस्म्बक मोग्मता छनौटभा सपर उभेदवायराई भात्र अधतयवातायभा सहबागी गयाईनेछ। अधतयवातायको अंकबाय ५० य 
उलतणायङ्क २० अंक हनुेछ । अधतयवाताय ऩरयऺाभा सम्फस्धधत हवषमवथतकुो ऻान, प्रथततुीकयण, व्मस्ित्व य साभाधमऻानको आधायभा लरईनछे । 
प्रायस्म्बक मोग्मता छनौट, प्रमोगात्भक ऩरयऺा य अधतयवाताय ऩरयऺाभा प्राप्त अङ्कको आधायभा नलतजा प्रकाशन गरयनछे । 

६. उभेदवायरे आपुरे ऩेश गयेको सफै प्रलतलरहऩ कागजातहरुभा सक्कर फभोस्जभ नक्कर दठक छ बलन थवंमरे हथताऺय गनुय ऩनेछ । 

७. सेवा सहुवधा य कयाय अवलध् नगयऩालरकाको लनमभानसुाय य प्रचलरत कानून फभोस्जभ हनुेछ । 

८. थऩ जानकायीका रालग् फेरफायी नगयऩालरकाको कामायरम, भोयङ तथा टेलरपोन नं. ०२१–५४५३४४ भा सम्ऩकय  याख्न ेवा फेरफायी नगयऩालरकाको 
वबेसाईट WWW.belbarimun.gov.np वा मस कामायरमको सूचनाऩाटीभा हवथततृ रुऩभा हेनय सहकनछे । 

   
९. अधम शतयहरु् ऩरयऺा सम्फधधी अधम हवषमहरु ऩदऩलुतय सलभलतरे लनधाययण गये फभोस्जभ हनुछे । 

  
प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 


