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बेलबारी नगरपाललका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बेलबारी मोरङ 

प्रदेश नं. १  
सेवा करारमा कममचारी पदपूर्तम सम्बन्धी सूचना 

प्रथम पटक प्रकाशित र्मर्तिः २०७६।०७।२८ 

यस बेलबारी नगर कायमपार्लकाको कायामलयलाई आवश्यक देहाय बमोशिमका पदमा २०७७ असार मसान्तसम्मको लार्ग 
सेवा करारमा र्नयूशि गननम पने भएकोले तपशिलको योग्यता पनगेको नेपाली नागररकहरुबाट बेलबारी नगरपार्लकाबाट 
स्वीकृत दरखास्त फारम भरी यो सूचना प्रकाशित भएको र्मर्तले १५ (पन्र) ददन र्भत्र ररतपूवमकको दरखास्त फराम पेि 
गनम हनन यो सूचना प्रकाशित गररएको छ ।  

तपशिल 

 

ववज्ञापन नं.  पद/शे्रणी सेवा/समनह पद 
संख्या 

न्यूनत िैशिक योग्यता दरखास्त 
दस्तनर 

कैवफयत 

०१/०७६/०७
७ 

सब ईशन्िर्नयर 
सहायकस्तर पाचौ  

 

ईशन्िर्नयररङ्ग/र्स
र्भल/िनरल 

१ िना मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट 
र्सर्भल ईशन्िर्नयररङ्ग ववषयमा 
प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उतीणम 
भएको । 

५00  

०२/०७६/०७
७ 

अर्मन/सहायकस्तर 
चौथो 

ईशन्िर्नयररङ्ग/स
भे 

२ िना मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट 
एस.एल.सी. वा सो सरह उतीणम गरर 
सभे वा शियोमेवटक्स ववषयमा 
कशम्तमा  १ वषमको तालीम प्राप्त 
गरेको । 

400  

०३/०७६/०७
७ 

ल्याब 
टेशक्नर्सयन/सहायक
स्तर पाचौ 

स्वास््य सेवा १ िना मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट 
ल्याब टेशक्नर्सयन र्बषयमा प्रमाणपत्र 
तह वा सो सरह उतीणम भएको । 

500  

 

ितमहरु 

1. दरखास्त ददने स्थानिः बेलबारी नगरपार्लकाको कायामलय, बेलबारी मोरङ । 

2. पररिाको वकर्समिः छोटो सूशच (Short list) र अन्तमवाताम हननेछ ।  

3. दरखास्त ददने अशन्तम ददन सावमिावक ववदा परेमा सो को भोलीपल्टसम्म दरखास्त बनझाउन सवकनेछ ।  

4. सम्पकम  र्मर्तिः अशन्तम र्मर्तको भोलीपल्ट र सो ददन सावमिार्नक ववदा परेमा त्यसपर्छ कायामलय खनल्ने पवहलो 
ददन । 

5. वव.नं. ०३/०७६/०७७ को हकमा स्वास््य व्यवसायी पररषद् दताम हनन न पने पदको हकमा सम्बशन्धत 
पररषदमा नाम दताम भएको हनन न पनेछ । 

6. काम गननम पने स्थानिः बेलबारी नगरपार्लका िेत्रर्भत्र । 
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7. तलब सनववधािः नेपाल सरकारको प्रचर्लत तलब स्केल बमोशिम साथै स्वास््य कायमक्रम तफम को हकमा 
कायमक्रममा तोवकए अननसार हनेछ । 

8. दरखास्त फाराम र सूचना यस बेलबारी नगरपार्लकाको कायामलयको बेभसाइट 
www.belbarimunmorang.gov.np बाट समेत प्राप्त गनम र हेनम सवकनेछ ।  

9. दरखास्त फारम साथ पेि गननम पने कागिातहरुिः नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्र, िैशिक योग्यताको 
प्रमाणपत्र , चाररर्त्रक प्रमाणपत्र,  कायम अननभवको प्रमाण पत्र, स्वास््य सेवाको हकमा पररषदमा दतामको प्रमाशणत 
प्रर्तर्लवप र स्थायी बसोबास खनल्ने कागिात । यसरी पेि गररएका सबै प्रर्तर्लवपहरुको पछार्ि उम्मेदवार 
स्वंयले हस्तािर गरी प्रमाशणत गननम पनेछ ।  

10. उमेरको हदिः दरखास्त ददने अशन्तम र्मर्तसम्ममा  वव.नं. ०१/०७६/०७७ र ०२/०७६/०७७ हकमा 
१८ वषम उमेर पनरा भई ३५ वषम ननाघेको (मवहला उमेदवारको हकमा ४० वषम ननाघेको) हनन नपनेछ । 
०३/०७६/०७७ हकमा १८ वषम उमेर पनरा भई ४५ वषम ननाघेको हनन न पनेछ ।   

11. ववदेिी वोिमबाट उतीणम भई िैशिक योग्यता प्राप्त गरेको उम्मेदवारले समकता र्नधामरण गरेको प्रमाणपत्र पेि 
गननम पनेछ । 

12. दरखास्त दस्तनर बापतको रकम यस बेलबारी नगरपार्लकाको कायामलयमा बनझाई सो को सक्कल रर्सद 
दरखास्त फारम साथ राख्नन पनेछ ।  

13. यस सम्बन्धमा थप िानकारीको लार्ग बेलबारी नगरपार्लकाको कायामलय मोरङमा तथा टेर्लफोन नम्बर 
०२१–५४५३४४ मा सम्पकम  राख्न सवकनेछ ।  

14. सम्पकम  र्मर्तिः दरखास्त बनझाउने अशन्तम ददनको भोलीपल्ट । 

15. पररिा सम्बन्धी कायमतालीका सम्पकम  र्मर्तको ददन प्रकाशित गररनेछ ।   

 

प्रमनख प्रिासवकय अर्धकृत 

बेलबारी नगर कायमपार्लकाको कायामलय 


