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कमाचारी आवश्र्कता सम्बन्धी सूचना 
 

संघीर् मालमिा तथा स्थानीर् ववकास मन्रािर्को आलथाक सहर्ोगमा शजल्िा ववकास सलमलत, म्र्ाग्दीद्वारा िागू भएको 
गररवसँग ववश्वशे्वर कार्ाक्रमको िालग र्स नगरपालिकाको वडा नं. 11 र १२ का िालग अस्थार्ी करारमा ररक्त रहेको 
सामाशजक पररचािक (स्थानीर् सहजकतााको) पदपूलता गना शजल्िा ववकास सलमलतको कार्ाािर्, म्र्ाग्दीमा उम्मेदवार लसफाररस 
गरी पठाउनपुने भएकोिे लनम्न र्ोग्र्ता पगुेका इच्छुक नेपािी नागररकहरुबाट र्ो सूचना प्रकाशित भएको लमलतिे ७ (सात) 
ददन लभर दरखास्त आव्हान गररन्छ । दरखास्त साथ िैशिक र्ोग्र्ताको प्रमाणपर, नागररकताको प्रमाणपर, अनभुव वा 
तालिम प्राप्त भए सो समेतको प्रलतलिपी र हािसािै शखचेको पासपोटा साईजको २ प्रलत फोटो संिग्न हनुपुनेछ । ररत नपगुी 
वा म्र्ाद नाघी आएको दरखास्त उपर कुनै कार्ावाही हनुेछैन । 

1) ववज्ञापन नं.- १/072-73 

2) पद/तहाः- सामाशजक पररचािक (स्थानीर् सहजकताा, मवहिा) 
3) पद संखर्ााः- १ (एक) 
4) स्थार्ी वा अस्थार्ीाः- अस्थार्ी करार 

5) करार अवलधाः- 2073 आषाढ मसान्त सम्म ( कार्ा दिताका आधारमा म्र्ाद थप हनु सक्ने) 
6) िैशिक र्ोग्र्तााः- प्रवेशिका परीिा (SLC) वा सो सरह उत्तीणा 
7) उमेराः- १८ वषा पूरा भई ४० वषा ननाघेको 
8) छनौट प्रवक्रर्ााः- लिशखत र अन्तरवाताा 
9) तिब स्केिाः- नेपाि सरकार मन्री पररषद् बाट स्वीक त गररवसँग ववश्वशे्वर कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न  

 (दोश्रो संिोधन) लनदेशिका, 2066 िे तोके बमोशजम हनुेछ । 

10) कार्ा िरेाः-  बेनी नगरपालिका वडा नं. 11 र १२ (साववकको पिुाचौर गा.वव.स.) 
11) दरखास्त ददन ेअशन्तम लमलताः- 2072 साि फाल्गनु ९ गते (बेिकुी ४.00 बजेसम्म) 
12) सम्पका  लमलताः- 2072 साि फाल्गनु ११ गते (लबहान १०.00 बजे देशख ४.00 बजेसम्म) 
13) लिशखत तथा अन्तवााताा लमलताः- सम्पका  लमलतमा तोवकनेछ । 

14) परीिा दस्तरुाः- रु.500।- हस्त लिशखत लनवेदनका साथ नगद जम्मा गनुापने । 

15) वान्छनीर् र्ोग्र्तााः- सम्बशन्धत वडाको स्थार्ी बालसन्दा मवहिा (बहुारी), सञ्चार सीप भएको र गररवी 
 लनवारणको कार्ाक्रममा प्रलतवद्धता भएको हनुपुनेछ । आवेदन साथ सम्बशन्धत 

वडाको स्थार्ी बालसन्दा भएको मवहिा (बहुारी) खलु्ने कागजात अलनवार्ा रुपमा 
संिग्न गनुापनेछ । 

16) दरखास्त ददन ेस्थानाः- बेनी नगरपालिकाको कार्ाािर्, सामाशजक ववकास िाखा ।  
पनुश् चाः-  उम्मेदवारहरुिे दरखास्त फारामका साथ सम्बशन्धत वडा कार्ाािर्बाट स्थार्ी बालसन्दा मवहिा (बहुारी) 

रहेको लसफाररस समेत संिग्न गराउन ुपनेछ । 
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