
भरतपरु महानगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

भरतपरु, लितवन, बागमती प्रदशे, नपेाि 

सवेा करारमा पदपूर्तय गने सम्बन्धी सिूना 
प्रथम पटक प्रकालशत लमलतिः २०७९।०९।३० 

 

भरतपुर महानगरपालिकाको िालग तपलसि बमोलिमका पदहरुमा सेवा करारबाट पदपूर्तय गनुयपने भएकोिे र्ोग्र्ता पुगेका इच्छुक नेपािी 

नागररकिे र्ो सूिना प्रकालशत भएको लमलतिे १५ (पन्र) ददनलभत्र रीतपूवयक आवेदन फाराम भरी पेश गनुयहुन सम्बलन्धत सबैको िानकारीको 

िालग र्ो सूिना प्रकालशत गररएको छ । 

क्र. 

सं. 
लवज्ञापन नं. पद/तह शलैिक र्ोग्र्ता संख्र्ा परीिा दस्तरु उमरे 

छनौटको 

दकलसम 
कैदफर्त 

१ 
२।२०७९। 

०८० 

पशु लिदकत्सक 

(अलधकृतस्तर 

छैटौं सरह) 

मान्र्ता प्राप्त लवश्वलवद्यािर् 

वा शैलिक संस्थाबाट पशु 

लिदकत्सा लवषर्मा B.V.Sc. 

& A. H./ B.V.Sc. वा सो 

सरहको स्नातक तह उत्तीर्य 

गरी नेपाि पशु लिदकत्सा 

पररषदमा दताय भएको । 

१ (एक) रु. १००० 

२१ वषय 

पूरा 

भएको 

प्रारलम्भक 

सूिी 

प्रकाशन र 

अन्तवायताय 

 

२ 
३।२०७९। 

०८० 

कृलष स्नातक 

(अलधकृतस्तर 

छैटौं सरह) 

मान्र्ता प्राप्त लवश्वलवद्यािर् 

वा शैलिक संस्थाबाट कृलष 

लवज्ञानमा कम्तीमा स्नातक 

तह उत्तीर्य भएको । 

१ (एक) रु. १००० 

२१ वषय 

पूरा 

भएको 

प्रारलम्भक 

सूिी 

प्रकाशन र 

अन्तवायताय 

 

३ 
४।२०७९। 

०८० 

सामालिक 

पररिािन 

अलधकृत 

(अलधकृतस्तर 

छैटौं सरह) 

मानलवकी तथा सामालिक 

संकार्, व्यवस्थापन, 

कानून, लशिा वा 

सम्बलन्धत लवषर्मा स्नातक 

उत्तीर्य गरेको, २ वषय 

सामालिक पररिािनको 

िेत्रमा कार्य अनुभव 

भएको । वैदेलशक 

रोिगारको अनुभव भएको 

र सामालिक पररिािन 

सम्बन्धी तालिम 

लिएकोिाइय प्राथलमकता 

ददइनेछ ।  

१ (एक) रु. १००० 

२१ वषय 

पूरा 

भएको 

प्रारलम्भक 

सूिी 

प्रकाशन र 

अन्तवायताय 

 
 

भरतपुर 

महानगरपालि

कामा 

सञ्चािन हुने 

सुरलित 

आप्रवासन 

(सामी) 

कार्यक्रमका 

िालग । 

४ 
५।२०७९। 

०८० 

रोिगार 

संर्ोिक 

(अलधकृतस्तर 

छैटौं सरह) 

मान्र्ता प्राप्त शैलिक 

संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक 

तह वा सो सरह उत्तीर्य 

भएको । 

१ (एक) रु. १००० 

२१ वषय 

पूरा 

भएको 

लिलित र 

अन्तवायताय 

प्रधानमन्त्री 

रोिगार 

कार्यक्रम 

५ 
६।२०७९। 

०८० 

रोिगार 

सहार्क 

(सहार्कस्तर 

पााँिौं सरह) 

मान्र्ता प्राप्त लशिर् 

संस्थाबाट कम्तीमा 

प्रवीर्ता प्रमार्पत्र तह वा 

सो सरह उत्तीर्य गरी 

आधारभूत कम््र्ुटर सीप 

सम्बन्धी कम्तीमा ३ 

मलहनाको तालिम लिएको ।  

१ (एक) रु. ५०० 

१८ वषय 

पूरा 

भएको 

लिलित, 

प्रर्ोगात्मक 

र अन्तवायताय 

प्रधानमन्त्री 

रोिगार 

कार्यक्रम 

 

आवदेन फाराम पेश गने स्थानिः आवेदन फाराम भरतपुर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, प्रशासन तथा िनशलि लवकास 

शािामा बुझाउन ुपनेछ । फारामसाथ तोदकएको दस्तुर नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्को रािस्व शािामा रकम िम्मा गरेको रलसद पेश 

गनुयपनेछ । 

आवदेन साथ पेश गनुयपने कागिातहरुिः  आवेदक स्वर्ंिे प्रमालर्त गरेको देहार् बमोलिम कागिातको प्रलतलिलपहरु–  

क) नेपािी नागररकता प्रमार्पत्रको प्रलतलिलप,  

ि) न्र्ूनतम शैलिक र्ोग्र्ताको प्रमार्पत्रको प्रलतलिलप,  

ग) पशु लिदकत्सकको हकमा पररषद ्दताय प्रमार्पत्रको प्रलतलिलप 

घ) िाररलत्रक प्रमार्पत्र,  

ङ) कामसाँग सम्बलन्धत अनुभव भए सोको कागिात, 

ि) तालिम लिएको भए सोको प्रमार्पत्र, 

छ) ३ प्रलत पासपोटय साइिको फोटो । 



परीिाको दकलसमिः रोिगार संर्ोिक तथा रोिगार सहार्कको िालग नेपाि सरकार मलन्त्रपररषदबाट पाररत रोिगार संर्ोिकको पदपूर्तय र 

सेवा सुलवधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ तथा स्थानीर् तहमा प्रालवलधक सहार्क र रोिगार सहार्क पदपूर्तय सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ 

बमोलिम छनौट परीिा सञ्चािन गररनेछ । अन्र्को हकमा भरतपुर महानगरपालिकाको करारमा प्रालवलधक कमयिारी व्यवस्थापन गने 

सम्बन्धी कार्यलवलध, २०७४ मा भएको व्यवस्था बमोलिम गररनेछ ।  

सेवा सलुवधािः महानगरपालिका साँगको करार सम्झौताबमोलिम उपिब्ध गराइनेछ ।  

नोटिः परीिाको कार्यक्रम पलछ प्रकाशन गररनेछ । साथै आवेदनको ढााँिा, पदपूर्तय र सेवा सुलवधा सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यलववरर् 

िगार्तको िानकारी www.bharatpurmun.gov.np मा उपिब्ध छ । 

 

http://www.bharatpurmun.gov.np/

