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सूचना प्रकाणशि तमतििः २०७6/08/02 

 

तिलोत्तमा नगरपातलकाको लातग देहार्को संख्र्ा र र्ोग्र्िा भएको प्रावितिक कमयचारी करारमा राख्न ु पने भएकाले र्ोग्र्िा पगुेका नेपाली 
नागररकहरुले र्ो सूचना प्रकाणशि भएको तमतिले १५ (पन्र) ददन तभत्र ददनको २.०० बजेसम्म राजश्व तिरेको रतसद सवहि दरखास्ि ददन ुहनु 
सम्बणन्िि सबैको लातग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । र्सको फाराम, दरखास्ि दस्िरु, पाररश्रतमक, सेिाका शियहरु सवहिको विस्ििृ 
वििरि कार्ायलर्बाट िा िेिसाइट www.tilottamamun.gov.np बाट उपलब्ि हनुेछ ।  

वि.नं. पद नाम संख्र्ा 
0१/076/077 अतसस्टेन्ट सि इणन्जतनर्र 7 जना 
02/076/077 सहार्क कम््रू्टर अपरेटर 7 जना 
03/076/077 नार्ि प्रावितिक सहार्क (पश)ु 3 जना 
04/076/077 नार्ि प्रावितिक सहार्क (कृवि) 2 जना 

२ र्ोग्र्िा 
1) नेपाली नागररक हनुपुने । 

2) न्रू्निम शैणिक र्ोग्र्िा :- 
 सहार्क कम््रू्टर अपरेटर : नपेाल सरकारबाट मान्र्िा प्राप्त शैणिक संस्थाबाट एस.एल.सी./एस.ई.ई. िा सो सरह र मान्र्िा प्राप्त 

शैणिक संस्थाबाट कणम्िमा ६ मवहनाको कम््र्टुर िातलम तलएको िा कम््र्टुर इणन्जतनर्ररङ्ग वििर् तलई कणम्िमा वट.एस.एल.सी. िा 
सो सरह उत्तीिय गरेको ।  

 अ.सि.इणन्जतनर्र : नेपाल सरकारबाट मान्र्िा प्रा् ि शैणिक संस्थाबाट एस.एल.सी./एस.ई.ई. िा सो सरह र मान्र्िा प्रा् ि शैणिक 
संस्थाबाट तसतभल इणन्जतनर्ररङ्ग वििर्मा कणम्िमा १८ मवहनाको कोिय उत्तीिय गरेको िा तसतभल इणन्जतनर्ररङ्ग वििर् तलई कणम्िमा 
वट.एस.एल.सी. िा सो सरह उत्तीिय गरेको ।  

 कृवि ना.प्रा.स. : नेपाल सरकारबाट मान्र्िा प्राप्त शैणिक संस्थाबाट एस.एल.सी./एस.ई.ई.िा सो सरह उत्तीिय गरी मान्र्िा प्राप्त 
शैणिक संस्थाबाट जे.वट.ए. वििर्मा कणम्िमा १८ मवहनाको कोिय उत्तीिय गरेको िा कृवि विज्ञान वििर् तलई कणम्िमा वट.एस.एल.सी. 
िा सो सरह उत्तीिय गरेको ।  

 पश ु ना.प्रा.स. : नेपाल सरकारबाट मान्र्िा प्राप्त शैणिक संस्थाबाट एस.एल.सी./एस.ई.ई.िा सो सरह उत्तीिय गरी मान्र्िा प्राप्त 
शैणिक संस्थाबाट भेटेररनरी जे.वट.ए. वििर्मा कणम्िमा १८ मवहनाको कोिय उत्तीिय गरेको िा पश ु विज्ञान वििर् तलई कणम्िमा 
वट.एस.एल.सी. िा सो सरह उत्तीिय गरेको ।  

3) उमेर १८ ििय पूरा भई ३५ ििय ननाघेको ।  

4) प्रचतलि कानून बमोणजम अर्ोग्र् नठहररएको ।  

5) दरखास्ि दस्िरु : सबै पदको लातग रु.500/- मात्र (कार्ायलर्को बैंक खािामा जम्मा गरी रतसद पेस गनुयपनेछ ।  

6) दरखास्ि बझुाउन ेस्थान : तिलोत्तमा नगरपातलका नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, मणिग्राम, रुपन्देही ।  

7) दरखास्ि ददन ेअणन्िम तमति : 2076/08/16 गिे कार्ायलर् समर् सम्म ।  

8) तलणखि परीिा : कार्ायलर्को िेिसाइटमा पतछ प्रकाशन गररनेछ। 

9)  खािा नं. : A 5CA499599524001 NIC ASIA बैंक, मणिग्राम शाखा, रुपन्देही ।   

10) आिश्र्क कागजाि :  

१) व्र्णिगि वििरि २) हालसालै णखणचएको पासपोटय साइजको फोटो ३ प्रति ३) दरखास्ि दस्िरु बझुाएको बैंक भौचर ४) नेपाली 
नागररकिाको प्रमािपत्रको प्रतितलवप ५) हातसल गरेको शैणिक र्ोग्र्िाको प्रमाि पत्रको प्रतितलवप ६) उल्लेणखि प्रमािपत्रका प्रतितलवपहरु 
स्िर्म ्प्रमाणिि गरी दरखास्ि साथ पेश गनुयपनेछ ।  

11) करार अिति : 207७ असार मसान्ि सम्म ।  

12) छनौट प्रविर्ा : अ.स.ई र स.क.अ. को लातग तलणखि, प्रर्ोगात्मक र अन्ििायिाय, ना.प्रा.स. (कृवि, पश)ु को लातग तलणखि र अन्ििायिाय ।   

13) सेिा सवुििा : कार्ायलर्को तनर्मानसुार उपलब्ि गराइनेछ ।  

द्रष्टव्र् : पाठ् र्िम, दरखास्ि फाराम, प्रिेशपत्र डाउनलोडका लातग र अन्र् जानकारीका लातग कार्ायलर्को िेिसाइट 
www.tilottamamun.gov.np मा  हेनुयहनु िथा कार्ायलर्को फोन नं. 071-562652 मा सम्पकय  गनुयहोला ।   

करारमा सेिा तलन ेसम्बन्िी सूचना 


