
कानेपोखरी गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बर्रवन, मोरङ 
१ नं. प्रदेश, नेपाि 

पत्र संख्र्ा : २०७५/०७६    
प्राविधिक कर्मचारी करार सेिार्ा पदपूर्त म गर्ने सम्िन्िी सूचर्ना ! 

प्रथम पटक प्रकालशत लमतत:- २०७५/०८/१९ 

कार्नेपोखरी गाउँपालिका “करारर्ा प्राविधिक कर्मचारी व्यिस्थापर्न गर्ने सम्िन्िी कायमविधि २०७५” तथा कार्नेपोखरी गाँउपालिका गाँउ 

कायमपालिकाको लर्र्त २०७५।०६।२३ गतेको र्र्नर्मय अर्नुसार यस गाँउपालिकार्ा देहायका सेिा संख्या र योग्यता भएका प्राविधिक करारर्ा र्र्नयुक्ती 
गर्नुम पर्ने भएकोिे योग्यता पुगेका र्नपेािी र्नागररकहरुिे यो सूचर्ना प्रकालित भएको लर्र्तिे १५ ददर्न लभत्र ददर्नको २ बजे सम्र् राजश्ि र्तरेको रलसद 

सदहत दरखास्त ददर्नु हुर्न सम्िन्न्ित सिैका िाधग यो सूचर्ना प्रकािर्न गररएको छ । म्याद र्नाघी प्राप्त हुर्न आएका दरखास्त उपर कुर्नै कारिाही हुर्ने 
छैर्न । 
 

ववज्ञापन नम्बर पद/शे्रणी सेवा/समूह पद 

संख्र्ा 
न्र्नुतम शैक्षिक र्ोग्र्ता दरखा

स्त 

शुल्क 

रु. 

कैफिर्त 

०१/०७५/७६ सि-ईन्न्जर्र्नयर/पाँचौ ईन्न्जर्र्नयररङ/लसलभि/जर्नरि
/वि.आर. 

१ र्ान्यता प्राप्त लिक्षर् संस्थाबाट लसलभि सि 

ईन्न्जर्र्नयररङ िा बबन्डिङ एण्ि आर्कम टेक्चर 
विषयर्ा डिप्िोर्ा िा सो सरह उत्तीर्म । 

५००  

०२/०७५/७६ अ.सि 

र्मन्न्जर्र्नयर/चौंथो 
ईन्न्जर्र्नयररङ/लसलभि/जर्नरि
/वि.आर. 

३ र्ान्यता प्राप्त लिक्षर् संस्थाबाट सि 

ओभरलसयर िा सो सरह उत्तीर्म । 
५००  

१. दरखास्त ददने स्थान: कार्नेपोखरी गाउँपालिकाको कायामिय, बयरिर्न र्ोरङ । 
२. परीिाको फकलसम: प्राप्त दरखास्त र्ध्येबाट िैक्षक्षक योग्यता, कायमअर्नुभि र स्थायी ठेगार्नाको आिारर्ा र्ुडयांकर्न गरी सुधचकृत गररर्नेछ र 

सुधचकृत उम्र्ेदिार र्ध्येबाट अन्तिामतामको र्ध्यर्द्िारा छर्नौट गररर्नेछ । 
३. दरखास्त ददर्ने अन्न्तर् ददर्न सािमजर्र्नक बबदा परेर्ा सो को भोलिपडटसम्र् दरखास्त बुझाउर्न सर्कर्नछे । 
४. सम्पकय  लमतत: अन्न्तर् लर्र्तको भोलिपडट र सो ददर्न सािमजर्र्नक बबदा परर्ा त्यसपर्छ कायामिय खुडर्ने पदहिो ददर्न । 
५.  पररषदर्ा दताम हुर्न ुपर्ने पदको हकर्ा सम्बन्न्ित पररषदर्ा र्नार् दताम भएको हुर्नु पर्नछे । 
६. काम गनुय पन ेस्थान: कार्नेपोखरी गाउँपालिका के्षत्र लभत्र । 
७. दरखास्त फारार्को साथ पेि गर्नुम पर्ने कागजातहरु: र्नेपािी र्नागररकताको प्रर्ार्पत्र, िैक्षक्षक योग्यताको प्रर्ार्पत्र र चाररबत्रक प्रर्ार्पत्र, 

अर्नुभिको प्रर्ार्पत्र, पररषदर्ा दतामको प्रर्ाणर्त प्रर्तलिवपहरु । पेि गररएका सबै प्रलिवपहरुको पछािी उम्र्ेदिार स्ियंिे हस्ताक्षर गरी 
प्रर्ाणर्त गर्नुम पर्नेछ । 

८. उमेरको हद: दरखास्त ददर्ने अन्न्तर् लर्र्तसम्र्र्ा सहायकस्तरको हकर्ा १८ बषम उर्ेर पुरा भई ३५ िषम र्नर्नाघेको र अधिकृतस्तरको हकर्ा 
२१ िषम उर्ेर पुरा भई ३५ िषम र्नर्नाघेको र र्दहिाको हकर्ा ४० िषम र्नर्नाघेको  हुर्नु पर्नछे  ।  

९. विदेिी बोिमबाट उत्तीर्म भई िैक्षक्षक योग्यता प्राप्त गरेको उम्र्ेदिारिे सर्कक्षता र्र्निामरर् गरेको प्रर्ार्पत्र पेि गर्नुम पर्नेछ । 
१०. दरखास्त दस्तुर िापतको रकर् यस कार्नेपोखरी गाउँपालिकाको कायामियर्ा बुझाई सो को सक्कि रलसद दरखास्त फारार् साथ पिे गर्नुम 

पर्नेछ । 
११. दरखास्त फारार् यस कायामियको प्रिासर्न िाखा र िेिसाईट www.kanepokharimun.gov.np बाट सर्ेत प्राप्त गर्नम सर्कर्नेछ । थप 

जार्नकारीको िाधग कार्नेपोखरी गाउँपालिकाको कायामिय र्ोरङर्ा तथा टेलिफोर्न र्नं. ०२१-५८५१५५ र्ा सम्पकम  राख्न सर्कर्नछे । 
१२. विज्ञापर्न गररएको पदको परीक्षा पाठ्यक्रर् िोकसेिा आयोगिे र्र्निामरर् गरे िर्ोन्जर् हुर्नेछ /  

१३. तिब सुववधा: र्नेपाि सरकारको तिब स्केि िर्ोन्जर् हुर्नछे । 
१४. प्राथलमकता:  

(क) स्थार्नीय तहर्ा कायम अर्नुभि भएको, कम्प्युटरर्ा दक्ष, सिारी सािर्न चिाउर्न जान्र्न ेर स्थार्नीयिाई वििेष प्राथलर्कता ददईर्नेछ । र 
र्ाधथडिो तहको िैक्षक्षक योग्यता भएका सि र्मन्न्जर्र्नयर र अ.सि र्मन्न्जर्र्नयरिाई वििेष प्राथलर्कता ददईर्न ेछ / 

१५. सम्झौता र कायम सुरु गर्नुम पर्ने लर्र्त: छर्नौट भएको उम्र्ेदिार र कार्नेपोखरी गाउँपालिका बीच करार सेिा कायम गर्नम छर्नौट भएको लर्र्तबाट 

७ ददर्न लभत्र सम्झौता गर्नुम पर्नेछ  र कायम आराम्भ गर्नुम पर्नेछ / यदद सो लर्र्त लभत्र सम्झौता गर्नम र्नआएर्ा योग्यता क्रर्र्ा रहेका अन्य 

उम्र्ेदिारसंग सम्झौता गररर्नेछ / 

 
 

http://www.kanepokharimun.gov.np/

