
 

बारबिदया नगरपािलका 
नगर कायपािलकाको कायालय 

 जयनगर, बिदया  
लु नी देश,नेपाल 

पुनः  दो ो पटक कािशत िमितः २०७८/०७/०५ 
छा वृि  स ी सूचना। 

यस बारबिदया नगरपािलकाको आ.ब.२०७८/०७९ वािषक काय म जनतासँग नगर मुख काय म काया यन गनका 
लािग बनाईको छा वृि  स ी कायिविध बमोिजम यस बारबिदया नगरपािलकामा थायी बसोबास गन उ  िश ामा 

ािविधक तथा साधारण िश ा अ यन गन तपिसल बमोिजमको यो ता पुगेका ई ु क ह ले यो सूचना काशन भएको 
िमितले ७ (सात) िदन िभ  तोिकएको ढाँचामा बारबिदया नगरपािलकामा िनवेदन िदनु न स त सबैमा यो सूचना कािशत 
ग रएको छ।साथै िनधा रत समय भ ा पिछ िनवेदन पन आएमा उ  िनवेदन उपर कुनै कारबाही ने छैन। 
तपिशलः  
१. ािविधक उ  िश ातफ िनधारण गरेका कोटा सं ा 

(क) MBBS १(एक)  
(ख) Engineering १(एक) 
(ग) Charter Accountant १(एक) 

२.साधारण उ  िश ातफ  
(क) मु कमैया (७), मु  कमलरी(१०),आिथक पले िवप  जेहे ार(१४), िवप  दिलत(७),िसमा कृत र लोपो ुख (२) 

सिहद वेप ा तथा घाईते प रवारका स ित (१०) 
३.आव क ूनतम शत तथा यो ताका कागजातह  

(क) SLC/SEE पास गदाका बखतबाट बारबिदया नगरपािलकाको थायी बािस ा नुपन। 
(ख) सामुदाियक िव ालयबाट एस.एल.सी/एस.ई.ई उ ीण गरेको नुपन। 
(ग) ािविधक िश ातफ बेश परी ा उ ीण गरेको Merit List को ितिलिप। 
(घ) शैि क यो ताका मािणत ितिलिप। 
(ङ) नाग रकताको माणप । 
(च) लि त वगका ह ले सो वगमा पन आिधका रक िसफा रस प । 
(छ) आिथक िवप ताको हकमा स त वडाको िसफा रस प । 
(ज) अ यन गन सं थाको िसफा रस प । 
(झ) साधारण िश ातफ सरकारी ा समा अ यन गरेको नुपन। 

)ञ( जनतासँग नगर मुख काय म काया यन गनका लािग बनाईको छा वृि  स ी कायिविध को अनुसूची )१ (
सिहत गत िववरण   पेश गनुपन। 

नोटः  अ  शत तथा व था कायिविधमा उ ेख भए बमोिजम नेछ। 

मुख शासिकय अिधकृत 


