
 
 

बेलबारी नगरपाललका 

नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

बेलबारी मोरङ 

प्रदेश नं. १ 

सेवा करारमा कमयचारी पदपूलतय सम्बन्धी सूचना 

प्रथम पटक प्रकाशशत लमलतिः २०७९।०५।१६ 

र्स बेलबारी नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् अन्तगयत तोककएको कार्ायलर् र तोककएको समर्मा देहार् बमोशिमका पदमा २०८० अषाढ 
मसान्त सम्मको लालग सेवा करारमा लनर्शुि गनुय पने भएकोले तपशशलको र्ोग्र्ता पगेुका नेपाली नागररकहरुबाट बेलबारी नगरपाललकाबाट 
स्वीकृत दरखास्त फारम भरी र्ो सूचना प्रकाशशत भएको लमलतले १५ (पन्र) ददन लभत्र ररतपूवयकको दरखास्त फराम पेश गनय र्ोग्र्ता प्राप्त 
इच्छुक सबेको िानकारीका लालग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  
तपशशलिः 

कवज्ञापन नं. पद/शे्रणी सेवा/समहु 
पद 
संख्र्ा 

न्रू्नत शैशिक र्ोग्र्ता दरखास्त दस्तरु 
कैकफ
र्त 

०२/०७९/०८० कृकष स्नातक कृकष 
१ 
िना 

मान्र्ता प्राप्त कवश्वकवद्यालर्  वा 
शशिण संस्थाबाट कृकष कवषर्मा 
स्नातक तह उतीणय भएको । 

रु १०००।-  

०३/०७९/०८० पश ुशचककत्सक कृकष 
१ 
िना 

मान्र्ता प्राप्त कवश्वकवद्यालर् वा शशिण 
संस्थाबाट पश ुशचककत्सा कवषर्मा  
स्नातक तह उतीणय गरी नेपाल पश ु
शचककत्सा पररषद्मा दताय भएको पश ु
शचककत्सक । 

रु १०००।-  

सतयहरु 

1. दरखास्त ददने स्थानिः बेलबारी नगरपाललकाको कार्ायलर्, बेलबारी मोरङ । 

2. छनौट प्रकृर्ा:  

क्र.स. छनौट कवलध अंक कैकफर्त 

१ शैशिक र्ोग्र्ता ६० (साठी) अंक, (कवशशष्ट शे्रणी वापत ६०, प्रथम शे्रणी वापत 
५५, कितीर् शे्रणी वापत ५०, ततृीर् शे्रणी वापत ४५, (लत्रभवुन 
कवश्वकवद्यालर्को अंक गणनाका आधारमा) 

उल्लेशखत ८० अंकका 
आधारमा मूल्र्ाङ्कन गरी माग 
संख्र्ाको आधारमा सलमलतले 
संशिप्त सूची प्रकाशन गने 

२ सम्बशन्धत िेत्रको अनभुव १० (दश) अंक (प्रलत वषय २ अंकको दरले, प्रमाशणत कववरण 
संलग्न भएको हनुपुने) । 

३ स्थानीर्ता १० (दश) अंक 

१. सम्बशन्धत नगरपाललकाको बालसन्दा भएमा - १० अंक 
२. सम्बशन्धत शिल्लाको बालसन्दा भएमा - ५ अंक  

 िम्मा ८० 
४ अन्तरवाताय २०  अंक  

र्स अनसुार अकं प्रदान गदाय न्र्नुतम ८ (आठ) र अलधकतम १४ 
(चौध) को सीमालभत्र रही प्रदान गररनेछ । 



 
 

नोट : शैशिक र्ोग्र्ता, कार्यअनभुव, स्थालनर्ता र अन्तरवातायमा प्रदान गनय सककने अलधकतम र न्रू्नतम अंक लगार्तका छनौट 
कवलध/प्रकृर्ा बेलबारी नगरपाललकाको सेवा करारमा प्राकवलधक कमयचारी व्र्बस्थापन सम्बशन्ध कार्यकवलध २०७९ बमोशिम हनुेछ । 
उि कार्यकवलध बेलबारी नगरपाललकाको वेवसाइटबाट हेनय सककनेछ ।  

3. दरखास्त ददने अशन्तम ददन सावयिलनक कवदा परेमा सो को भोललपल्टसम्म दरखास्त बझुाउन सककनेछ ।  

4. सम्पकय  लमलतिः सूचना प्रकासन भएको सत्रौँ ददनमा प्रकालसत गररनेछ । 

5. पश ुशचककत्सकको हकमा पश ुशचककत्सा पररषद्मा दतायवाल पश ुशचककत्सक हनु ुपनेछ । 

6. काम गनुय पने स्थान र समर्िः र्स कार्ायलर् अन्तगयत तोककएको कार्ायलर् र तोककएको िनुसकैु समर् । 

7. तलब सकुवधािः  अलधकृतस्तर छैठौं तहको शरुु स्केल सरह । 

8. दरखास्त फाराम र सूचना र्स बेलबारी नगरपाललकाको कार्ायलर्को बेभसाइट https://belbarimun.gov.np बाट समेत प्राप्त 
गनय र हेनय सककनेछ ।  

9. दरखास्त फारम साथ पेश गनुय पने कागिातहरुिः नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्र, शैशिक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र, चाररलत्रक 
प्रमाणपत्र, कार्य अनभुव भए सोको प्रमाण पत्र, पश ु शचककत्सकको हकमा पश ु शचककत्सा पररषदमा दतायको प्रमाशणत प्रलतललकप र 
स्थार्ी बसोबास खलु्ने कागिातको प्रमाशणत प्रलतललपी । र्सरी पेश गररएका सबै प्रलतललकपहरुको पछालि उम्मेदवार स्वंर्ले 
हस्तािर गरी प्रमाशणत गनुयपनेछ ।  

10. उमेरको हदिः दरखास्त ददने अशन्तम लमलतसम्ममा २१ वषय उमेर परुा भई ३५ वषय ननाघेको र मकहलाको हकमा ४० वषय 
ननाघेको हनु ुपनेछ ।   

11. कवदेशी वोियबाट उतीणय भई शैशिक र्ोग्र्ता प्राप्त गरेको उम्मेदवारले समकिता लनधायरण गरेको प्रमाणपत्र पेश गनुय पनेछ । 

12. दरखास्त दस्तरु बापतको रकम र्स बेलबारी नगरपाललकाको कार्ायलर्मा बझुाई सो को सक्कल रलसद दरखास्त फारम साथ राख्न ुपनेछ 
। 

13. र्स सम्बन्धमा थप िानकारीको लालग बेलबारी नगरपाललकाको कार्ायलर् मोरङमा तथा टेललफोन नम्बर ०२१–४३४२५९ मा 
सम्पकय  राख्न सककनेछ ।  

14. अन्तवायरता सम्बन्धी कार्यताललका सम्पकय  लमलतको ददन प्रकाशन गररनेछ । 

15. सम्बशन्धत पदलाई आवश्र्क शैशिक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र प्राप्तङ्कका आधारमा मूल्र्ाङ्कन गररनेछ ।  

16. मालथ उशल्लशखत कवषर्हरूको थप प्रकिकरण, व्र्ाख्र्ा र सूचनामा उल्लेख नभएका कवषर्को हकमा बेलबारी नगरपाललकाको सेवा 
करारमा प्राकवलधक कमयचारी व्र्बस्थापन सम्बशन्ध कार्यकवलध २०७९, स्थानीर् तहमा कृकष स्नातक प्राकवलधक पररचालन कार्यकवलध 
२०७९, प्रचललत काननु र पदपूती सलमलतको लनणयर् अनसुार हनुेछ ।  

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

 

https://belbarimun.gov.np/

