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फेरफायी नगयऩालरका 

नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

फेरफायी, भोयङ 

                          १ नॊ. प्रदेश, नऩेार 

सेवा कयायभा कभयचायी बनाय सम्फन्धध सूचना 
प्रकान्शत लभलत्२०७७।०७।१९ 

मस नगयऩालरकाको रालग आवश्मक तऩन्शरको ऩदहरुभा सेवा कयायभा ऩदऩूलतय गननयऩने बएकोरे मोग्मता ऩनगकेा नेऩारी नागरयकहरुफाट 
दयखास्त ददन मो सूचना प्रकान्शत गरयएको छ । दयखास्त पायभ मस कामायरमको वेबसाईट WWW.belbarimun.gov.np फाट 
डाउनरोड गयी वा फेरफायी नगयऩालरकाको कामायरमफाट प्राप्त गनय सककनेछ । म्माद नाघी प्राप्त हनन आएका दयखास्त उऩय कन नै 
कायवाही हनन ेछैन । 

तऩन्शर 

कवऻाऩन नॊ. ऩद/ तह सेवा/सभनह 

सभावेशी आधायभा 
ऩदऩूलतय गननय ऩने 
जम्भा ऩद सॊख्मा 

ऩरयऺा 
दस्तनय रु. कैकपमत 

०३/२०७७/०७८ 

भेलडकर अलधकृत/अलधकृतस्तय आठौ स्वास््म सेवा १ (एक) १०००।- 
 

०४/२०७७/०७८ साभान्जक ऩरयचारक/सहामक चौथो कामयकभ सहन्जकयण ३(तीन) ३००।- 
 

०५/२०७७/०७८ 

नगय प्रहयी अलसस्टेधट सहामक 
लनरयऺक/ सहामक चौथो 

फजाय व्मवस्थाऩन य 
सनयऺा १(एक) ३००।- 

 

०६/२०७७/०७८ 

येलडमोग्रापय/सहामक ऩाचौं स्वास््म/येलडमोग्राकप १(एक) ५००।- 
 

०७/२०७७/०७८ 

ह्याबी सवायी चारक/ शे्रणी कवकहन कवकवध २(दनई) ३००।- 
 

०८/२०७७/०७८ हरनका सवायी चारक/शे्रणी कवकहन कवकवध २(दनई) २००।- 
 

०९/२०७७/०७८ 

नगय प्रहयी जवान/ शे्रणी कवकहन 

फजाय व्मवस्थाऩन य 
सनयऺा ४(चाय) २००।- 

 

१०/२०७७/०७८ 

अग्नी लनयोधक/शे्रणी कवकहन कवकवध ६(छ) २००।- 
 

११/२०७७/०७८ 

कामायरम सहमोगी/शे्रणी कवकहन कवकवध ४(चाय) २००।- 
 

 

शतयहरु 

१. दयखास्त ददन ेस्थान् फेरफायी नगय कामयऩालरकाको कामायरम, फेरफायी, भोयङ । 

२. दयखास्त फनझाउन े लभलत् २०७७।०७।१९ देन्ख २०७७।०८।०३ गते सम्भ कामायरम सभम लबत्र दयखास्त पायभ फनझाउनन 
ऩनेछ। 

३.आवश्मक धमूनतभ मोग्मता् तोककएका ऩदहरुको आवश्मक धमूनतभ मोग्मता फेरफायी नगयऩालरकाको वेबसाईट 
WWW.belbarimun.gov.np वा मस कामायरमको सूचनाऩाटीभा कवस्ततृ रुऩभा हेनय सककनेछ । 

ऩद/तह आवश्मक धमूनतभ मोग्मता 
भेलडकर 
अलधकृत/अलधकृतस्तय आठौ 

 पायभ फनझाउने अन्धतभ लभलत सम्भभा २१ वषय उभेय ऩनया बई ३५ वषय वा भकहराको हकभा ४० वषय ननाघेको । 

 नेऩार सयकायको भाधमता प्राप्त न्शऺण सॊस्थाफाट एभकवकवएस उलतणय बएको वा कवदेशभा अध्ममन गयेको बए 
सम्फन्धधत लनकामफाट सभकऺता लनधाययण बएको प्रभाण । 

 नेऩार सयकायको भेलडकर वोडयफाट ऩरयऺा उलतणय गयेको प्रभाण । 

साभान्जक 
ऩरयचारक/सहामक चौथो 

 पायभ फनझाउने अन्धतभ लभलत सम्भभा १८ वषय उभेय ऩनया बई ३५ वषय वा भकहराको हकभा ४० वषय ननाघेको । 

 नेऩार सयकायको भाधमता प्राप्त न्शऺण सॊस्थाफाट कऺा १२ वा सो सयह उलतणय गयेको,  
 कम््मूटय सम्फधधी Basic Course उलतणय गयेको । 

नगय प्रहयी अलसस्टेधट  पायभ फनझाउने अन्धतभ लभलत सम्भभा १८ वषय उभेय ऩनया बई ३५ वषय वा भकहराको हकभा ४० वषय ननाघेको । 
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सहामक लनयीऺक/ 

सहामक चौथो 
 नेऩार सयकायको भाधमता प्राप्त न्शऺण सॊस्थाफाट एसएरसी वा सो सयह उन्िणय गयेको । 

येलडमोग्रापय/सहामक ऩाचौं  पायभ फनझाउने अन्धतभ लभलत सम्भभा १८ वषय उभेय ऩनया बई ३५ वषय वा भकहराको हकभा ४० वषय ननाघेको । 
 नेऩार सयकायको भाधमता प्राप्त न्शऺण सॊस्थाफाट प्रकवणता प्रभाणऩत्र तह (CLDR) वा सो सयहको उलतणय बएको । 

ह्याबी सवायी चारक/शे्रणी 
कवहीन 

 पायभ फनझाउने अन्धतभ लभलत सम्भभा १८ वषय उभेय ऩनया बई ४० वषय ननाघेको । 

 साधायण रेखऩढ गयेको शैन्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र 

 ह्याबी सवायी चारक अननभलतऩत्र (नवीकयण बएको)।  
हरनका सवायी चारक/शे्रणी 
कवकहन 

 पायभ फनझाउने अन्धतभ लभलत सम्भभा १८ वषय उभेय ऩनया बई ४० वषय ननाघेको । 

 साधायण रेखऩढ गयेको शैन्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र 

 हरनका सवायी चारक अननभलतऩत्र (नवीकयण बएको)।  
नगय प्रहयी जवान/शे्रणी 
कवकहन 

 पायभ फनझाउन ेअन्धतभ लभलत सम्भ १८ वषय उभेय ऩनया बई ३५ वषय ननाघेको य भकहरा उम्भेदवायको हकभा 
४० वषय ननाघेको । 

 नेऩार सयकायफाट भाधमता प्राप्त न्शऺण सॊस्थाफाट कन्म्तभा ८ कऺा वा सो सयह उन्िणय गयेको । 
अग्नी लनयोधक/शे्रणी कवकहन   पायभ फनझाउने अन्धतभ लभलत सम्भभा १८ वषय उभेय ऩनया बई ३५ वषय ननाघेको ऩनरुष भात्र । 

 नेऩार सयकायको भाधमता प्राप्त न्शऺण सॊस्थाफाट कन्म्तभा ८ कऺा वा सो सयह उन्िणय गयेको । 
कामायरम सहमोगी/शे्रणी 
कवहीन 

 पायभ फनझाउन ेअन्धतभ लभलत सम्भभा १८ वषय उभेय ऩनया बई ३५ वषय ननाघेका य भकहरा उम्भेदवायको हकभा 
४० वषय ननाघेको । 

 नेऩार सयकायको भाधमता प्राप्त न्शऺण सॊस्थाफाट कन्म्तभा ८ कऺा वा सो सयह उन्िणय गयेको । 

४.आवेदकरे भालथ तोककएको आवश्मक धमूनतभ मोग्मताका साथ दयखास्त पायभसॉगै अलनवामय सभावेश गननयऩने कागजातहरु् 
(क) नेऩारी नागरयकताको प्रलतलरकऩ । 

(ख) हार सारै न्खचेको दनवै कान देन्खने ऩासऩोटय साईजको पोटो ३ (लतन) प्रलत । 

(ग) तोककएको शैन्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरकऩ, चारयलत्रक प्रभाणऩत्रको प्रलतलरकऩ, अननबव वा तारीभको हकभा सो को 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरकऩ, कवदेशभा अध्ममन गयेको बए सम्फन्धधत लनकामफाट सभकऺता लनधाययण बएको प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरकऩ (Equivalent 

Certificate), भेलडकर वोडयको ऩरयऺा उलतणय बएको प्रभाणऩत्र/काउन्धसर दताय प्रभाणऩत्र (कव.नॊ.०३/२०७७/०७८ को हकभा), सवायी 
चारकको हकभा सवायी चारक अननभलत ऩत्रको प्रलतलरकऩ । 

(घ) फेरफायी नगयऺेत्रलबत्र स्थामी फसोफास खनल्ने कागजात । 

(ङ) ऩरयऺा दस्तनय लतयेको यलसद । 

५. ऩयीऺाको ककलसभ् 
(क) लरन्खत य अधतयवाताय्   कव.नॊ. ०३, ०४, ०५ य ०६ /२०७७/०७८ को हकभा । कव.नॊ. ०३ य ०६ को ऩदको 
लरन्खत ऩरयऺा रोक सेवा आमोगरे तोकेको ऩाठ्यक्रभ फभोन्जभ य कव.नॊ. ०४ य ०५ को ऩदको लरन्खत ऩरयऺा 
साभाधमऻानको आधायभा वस्तनगत फहनउिय प्रणारी हननेछ । 

(ख) प्रमोगात्भक य अधतयवाताय्  कव.नॊ. ०७ य ०८/२०७७/०७८ को हकभा प्रमोगात्भक ऩरयऺाभा सपर उभेदवायराई भात्र 
अधतयवातायभा सहबागी गयाईनेछ। 

(ग) शारययीक तधदनरुस्ती ऩरयऺण य अधतयवाताय्  कव.नॊ. ०९ य १०/२०७७/०७८ को हकभा शारययीक तधदनरुस्ती ऩरयऺाभा 
सपर उभेदवायराई भात्र अधतयवातायभा सहबागी गयाईनेछ। 

(घ) अधतयवाताय्  कव.नॊ. ११/२०७७/०७८ हकभा । 

६. सम्ऩकय  लभलत् फेरफायी नगयकामयऩालरकाको कामायरमभा दयखास्त फनझाउन ेअन्धतभ ददनको बोरीऩल्ट । ऩरयऺा सम्फधधी कामयतालरका 
सम्ऩकय  लभलतको ददन प्रकान्शत गरयनेछ । 

७. तरफ स्केर/सनकवधा य कयाय अवलध् नगयऩालरकाको लनमभाननसाय कयाय सॊझौताभा तोककए फभोन्जभ हननेछ । 

८. थऩ जानकायीका रालग् फेरफायी नगयऩालरकाको कामायरम, भोयङ तथा टेलरपोन नॊ. ०२१–५४५३४४ भा सम्ऩकय  याख्न सककनेछ ।   
९. अधम थऩ शतयहरु् 
(क) शारययीक तधदनरुस्ती ऩरयऺणका उम्भेदवायहरुरे अलनवामय रुऩभा दनवै कान देन्खन ेगरय कऩार छोटो काटेको हनन न ऩनेछ (ऩनरुषको 
रालग भात्र) । 

(ख) प्रमोगात्भक य शारययीक तधदनरुस्ती ऩयीऺा अवलधबय कन नै ककलसभको दनघयटना बएभा सोको न्जम्भेवायी उम्भेदवाय स्वमॊ हनन न ऩनेछ । 

(ग) अधतयवातायको सभमभा उऩन्स्थत हनॉदा शैन्ऺक मोग्मता, नागरयकता य आवश्मक कागजात सक्करै लरई उऩन्स्थत हनन न ऩनेछ । 

(घ) फेरफायी नगयऺेत्रभा फसोफास बएकोराई कवशेष ग्राहमता ददईनछे । 

(घ) ऩरयऺा सम्फधधी अधम कवषमहरु ऩदऩनलतय सलभलतरे लनधाययण गये फभोन्जभ हननेछ । 

 

प्रभनख प्रशासकीम अलधकृत 


