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प्राविलधक कभयचायी कयाय सेिाभा ऩदऩूलतय गने सम्फन्धी सचुना 
-प्रथभ ऩटक प्रकाशशत लभलत २०७५÷०५÷२३_ 

 

 

टेम्केभैमङु गाउॉऩालरका कयायभा प्राविलधक कभयचायी व्मािस्थाऩन गने सम्फन्धी कामयविलध २०७५ तथा टेम्केभैमङु गाउॉऩालरका गाउॉ कामयऩालरकाको लभलत 
२०७५÷०३÷०१ गतेको लनर्यम अनसुाय मस गाउॉऩालरका देहामका सेिा, सॊख्मा य मोग्मता बएका प्राविलधक कयायभा लनमकु्ती गनुय ऩने बएकारे मोग्मता 
ऩगुकेा नेऩारी नागारयकहरुरे मो सचुना  प्रकाशशत बएको लभलतरे १५ ददन लबत्र ददनको २ फजे सम्भ याजस्ि लतयेको यलसद सवहत दयखास्त ददन हनु 
सम्फशन्धत सफैका रालग मो सचुना प्रकाशन गरयएको छ ।म्माद नाघी प्राप्त हनु आएका दयखास्त उऩय कुनै कायफाही हनु ेछैन । 

 

तऩशीर 

क्र स विऻाऩन नम्फय ऩद सेिा सॊख्मा दस्तयु 
१ ०१÷२०७५÷७६ इशन्जलनमय  प्रविलधक १ १००० 
२ ०२÷२०७५÷७६ अलसस्टेन्ट सफ इशन्जलनमय प्रविलधक २ ५०० 
३ ०३÷२०७५÷७६ अ न लभ स्िास््म २ ५०० 

 

 

१_ न्मूनतभ शैशऺक मोग्मता्  
क_ इशन्जलनमयको हकभा् भान्मता प्राप्त शैशऺक सॊस्थाफाट लसलबर इशन्जलनमय लफषमभा स्नातक तह िा सो सयह गरय नेऩार इशन्जलनमरयङ ऩरयषदभा दताय 
बएको हनु ुऩनेछ । 

ख_ अलसस्टेन्ट सफ इशन्जलनमयको हकभा् भान्मता प्राप्त शैशऺक सॊस्थाफाट अलसस्टेन्ट सफ इशन्जलनमय कोषय उशिर्य गयेको हनुऩुने छ। 

ग_  अ न लभ को हकभा् भान्मता प्राप्त शैशऺक सॊस्थाफाट अ न लभ िा सो सयह कोषय उशिर्य गयेको हनुऩुने छ। 

२_ दयखास्त साथ सॊरग्न गनुयऩने कागजातहरु् उम्भेिद्वाय को व्मशक्तगत विियर्, शैशऺक मोग्मताको प्रभार्ऩत्र, नेऩारी नागारयक्ताको प्रभार्ऩत्रको प्रलतलरवऩ, 
तथा प्रचलरत नेऩार काननु फभोशजभ लफलबन्न काउशन्सर िा ऩरयषद िा अन्मभा दताय बएको प्रलतलरवऩ य फैङ्क बौचय सॊरग्न हनुऩुनेछ । 

नोट् विदेशी फोर्यफाट उशिर्य गयेको बए सभकऺता लनधाययर् गयेको प्रभार्ऩत्रको प्रलतलरवऩ ऩेश गनुयऩनेछ । 

३_ उभेय् १८ फषय ऩयुा बई ३५ फषय ननाघेको हनुऩुने छ। 

४_ टेम्केभैमङु गाउॉऩालरका कयायभा प्राविलधक कभयचायी व्मािस्थाऩन गने सम्फन्धी कामयविलध २०७५ फभोशजभ सटय लरस्टभा नाभ छनौट बएका 
आिेदकहरु फाट लरशखत, भौशखक ऩरयऺा लरइनेछ । 

५_ दयखास्त दस्तयु फझुाउने्  गाउॉऩालरकाको खाता नॊ २०४०३०२०१८१०३ भा जम्भा गयी बौचय दयखास्त साथ सॊरग्न गनुयऩनेछ ।  

६_ दयखास्त पायभ ऩाइन े स्थान् गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम िा Official Website: www.tyamkemaiyummun.gov.np   फाट Download गनय 
सवकनेछ । 

७_ दयखास्त फझुाउन ेस्थान् कामायरम सभमभा गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमभा तथा Email: temkemunbhp@gmail.com फाट सभेत फझुाउन सवकन ेछ 
। 

८_ कयाय सेिा अिलध् ६ भवहना सम्भको हनुेछ । 
 

नोट् मो सचुना हाम्रो Official Website: www.tyamkemaiyummun.gov.np   फाट सभेत हेनय सवकनछे । 

 

 

 

सम्ऩकय ् ९८०५३३८८२३         प्रभखु प्रशासवकम अलधकृत 
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