टोखा नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
मैजलु िटी काठमाडौं ।

लिज्ञ सच
ू ी Roaster तर्ारीका िालग लनिेदन दताय गने सम्बन्धी सच
ू ना
प्रकालित लमलत: २०७६/०८/२३
टोखा नगरपालिकािे लिक्षक तथा करमचारी छनोट परीक्षा िगायतका काययिाई प्रभावकारी एवम् सव्ु यवलथथत बनाउने उद्देश्यिे
प्रारलभभक बाि लिक्षादेलख माध्यलमक ति (कक्षा ECD–१२) सभमका अलनवायय तथा ऐलछछक लवषयिरूमा लवज्ञसचू ी तयार गनयपु ने
भएकािे तोलकएबमोलजम योग्यता भई कभतीमा लितीय श्रेणी प्राप्त गरे का इछछुक व्यलििे लनभनानसु ारको लववरणसलित यस
नगरपालिकाको लिक्षा,यवु ा तथा खेिकुद िाखामा १५ लदन लभत्र आइपग्ु ने गरी लनवेदन दताय गराउनिु ुन यो सचू ना प्रकािन गररएको छ ।
लनभन कुराको पथु ट्याइँ िुने कागजातिरू लनवेदनमा सि
ं ग्न गनयपु ने छ ।
(क) योग्यता:
अ) माध्यलमक तिको िकमा सभबलधित लवषयमा कभतीमा थनातकोत्तर ति उत्तीणय गरी सो लवषयको प्राध्यापक वा पाठ्यक्रम
लवज्ञ वा लवषय लवज्ञ वा लवषयलवद् वा सभबलधित लवषयको िेखक वा लिक्षक िुनपु नेछ ।
आ) आिारभतू ति (कक्षा ६-८) का सधदभयमा सभबलधित लवषयमा कभतीमा थनातक ति उत्तीणय गरी सो लवषयको प्राध्यापक
वा लिक्षक वा पाठ्यव्रmम लवज्ञ वा लवषय लवज्ञ वा लवषयलवद् वा सभबलधित लवषयको िेखक िुनपु नेछ ।
इ) आिारभतू ति (प्रारलभभक बाि लिक्षादेलख कक्षा ५ सभम) का िालग कुनै पलन लवषयमा थनातक भएको वा कुनै लवषयको
पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री लवकाससभबधिी कायय गरे को लवषय लवज्ञ वा लवषयलवद् वा लिक्षक िुनपु नेछ ।
(ख) लवज्ञको सचू ीकरण तथा पररचािन सभबधिी अलधतम लनणयय गने अलिकार टोखा नगरपालिकामा लनलित रिने छ ।
(ग) योग्यता र अधय कागजात : सभबलधित व्यलििे प्रमालणत गरे को अलधतम योग्यताको प्रमाण पत्र, थथायी िेखा प्रमाण पत्र र नेपािी
नागररकताको प्रलतलिलप ।
इमेिबाट आवेदन पठाउने आवेदकिरूिे योग्यताको प्रमाण पत्र, नेपािी नागररकताको प्रमालणत प्रलतलिलप र अधय कागजात थ्यान
गरी पठाउनपु नेछ ।
(घ) वस्ृ ततृ वववरण यस नगरपालिकाको वेवसाइयट www.tokhamun.gov.np मा िेनयिु ुन वा यस कायायियको टेलिफोन नं. ०१४३८५०१३ वा लिक्षा, यवु ा तथा खेिकुद िाखा प्रमख
ु को मोबाइि नं. ९८४१७५८९७१ मा सभपकय गनयिु ुन समेत अनरु ोि गररधछ
-प्रमख
ु प्रिासकीय अलिकृ त

