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करार सेवामा चिक्षक  पदपूचतय गने सम्बन्द्धी सूिना 

(प्रथम पटक सचूना प्रकाशन ममम ः २०७५\०४\३१ ) 

 

मचमचला गाईँ काययपामलकाबाट मिद्यालय मशक्षक व्यिस्थापन  था ऄस्थायी मशक्षक छनौट काययमिमि, २०७५ पारर  भइ सोही काययमिमि 

बमोमजम मचमचला गाईँपामलकाबाट अ.ि. २०७५\०७६ मा ऄनमुोमि  िामषयक नीम , काययक्रम  था बजेट ऄनरुुप मचमचला गाईँपामलका 

क्षेत्रमा रहकेा मिमभन्न मिद्यालयहरुमा करार सेिामा िहेायका मशक्षकहरुको पिपमू य गनय इच्छुक अिेिकहरुलाइ िरखास्  मिन प्रकामश  

गररएको छ । िरखास्  फाराम यस कायायलयको िेबसाआट www.chichilamun.gov.np बाट डाईनलोड गरी प्राप्त गनय समकनेछ । म्याि 

नाघी प्राप्त हुन अएका िरखास्  ईपर कुनै कारिाही हुने छैन । 

क्र.स. चवज्ञापन नं. पद पद 

सङ्ख ्या 

चवषय अवश्यक योग्यता कैचियत 

१ १०१-०७५\७६ मा.मश. ३ नेपाली स्ना क  ह िा सो सरह ईत्तीर्य मा.मश. 

२ १०२-०७५\७६ मा.मश. १ ऄगं्रजेी स्ना क  ह िा सो सरह ईत्तीर्य मा.मश. 

३ १०३-०७५\७६ मा.मश. २ गमर्   था मिज्ञान स्ना क  ह िा सो सरह ईत्तीर्य मा.मश. 

४ १०४-०७५\७६ मा.मश. ३ सामामजक ऄध्ययन स्ना क  ह िा सो सरह ईत्तीर्य मा.मश. 

५ २०१-०७५\७६ मन.मा.मश. ४ नेपाली प्रिीर् ा प्रमार्पत्र  ह िा सो सरह ईत्तीर्य अ.मि. (६-८) 

६ २०२-०७५\७६ मन.मा.मश. ३ ऄगं्रजेी प्रिीर् ा प्रमार्पत्र  ह िा सो सरह ईत्तीर्य अ.मि. (६-८) 

७ २०३-०७५\७६ मन.मा.मश. ३ गमर्   था मिज्ञान प्रिीर् ा प्रमार्पत्र  ह िा सो सरह ईत्तीर्य अ.मि. (६-८) 

८ २०४-०७५\७६ मन.मा.मश. ८ कम््यटुर मिज्ञान प्रिीर् ा प्रमार्पत्र  ह िा सो सरह ईत्तीर्य अ.मि. (६-८) 

९ ३०१-०७५\७६ प्रा.मश २  प्रिीर् ा प्रमार्पत्र  ह िा सो सरह ईत्तीर्य अ.मि. (१-५) 

 

परीक्षाको चकचसमः मलमख , कम््यटुर प्रयोगात्मक र ऄन् िाय ाय 

परीक्षा केन्द्रः मचमचला गाईँ काययपामलकाको कायायलय, मचमचला 

अवश्यक न्द्यूनतम योग्यताः सम्बमन्ि  मिषयमा  ोमकएको शैमक्षक योग्य ा ईत्तीर्य भएको नेपाली नागररक हुनपुनेछ । कम््यटुर 

मिज्ञान र गमर्   था मिज्ञान मिषयको हकमा बाहके ऄध्यापन ऄनमुम  पत्र ऄमनिायय गररएको छ । 

कम््यटुर मिज्ञान मशक्षककमा अिेिन मिने ईम्मेििार  सम्बमन्ि  मिषयमा  ोमकएको शैमक्षक योग्य ा 

प्राप्त नगरेको भए ापमन मान्य ाप्राप्त संस्थाबाट कम् ीमा छ ममहने कम््यटुर फण्डामेण्टलस,् मिण्डोज, 

ऄमफस ्याकेज, हाडयिेयर एण्ड नेटिमकय ङ, डाटाबेस, प्रोग्राममङ सम्बन्िी कम््यटुर  ामलम मलएकोलाइ 

ईम्मेििारी मिन बािा परेको मामनने छैन । नेपाल बामहर ऄध्ययन गरेका ईम्मेििारहरुले मत्रभिुन 

मिश् िमिद्यालयबाट समकक्ष ा प्रमामर्  गरेको कागजा का साथ शैमक्षक प्रमार्पत्रहरु पेश गनुयपनेछ । 

दरखास्तको माध्यमः इच्छुक अिेिकले ईपयुयक्त बमोमजमको परीक्षा िस् रु रकम  ोमकएको ममम मा हालसालै मखमचएको 

पासपोटय साआजको फोटो, व्यमक्तग  मििरर्, अफूल ेप्राप्त गरेको प्रमार्पत्रहरु, नेपाली नागररक ाको 

प्रमार्पत्र  था ऄध्यापन ऄनमुम  पत्र अमिको स्ियं प्रमामर्  प्रम मलमपहरु साथ राखी री पिूयकको 

अिेिन फाराम भरी यस कायायलयमा ईपमस्थ  भइ अिेिन मिनपुनेछ । 



उम्मेदवारको उमेर हदः िरखास्  मिने ऄमन् म ममम सम्ममा मा.मि. मशक्षकको हकमा २१ िषय परुा भइ ४० िषय ननाघेको  था 

अ.मि. मशक्षकको हकमा १८ िषय परुा भइ ४० ननाघेको हुनपुनेछ । 

दरखास्त चदने ऄचन्द्तम चमचतः २०७५\०५\१४  सम्म सो मिन साियजमनक मििा परेमा सो को भोमलपल्ट िा कायायलय खलुेको पमहलो 

मिन । 

दरखास्त दस्तुरः माध्यममक  ह मशक्षकको लामग रु. १०००.०० (एक हजार रुपैयाँ मात्र), अ.मि. (६-८) को लामग रु. 

७००.०० (ऄक्षरुपी सा  सय रुपैयाँ मात्र) र अ.मि. (१-५) को लामग रु. ५००.०० (ऄक्षरुपी पाँच सय 

रुपैयाँ मात्र) 

दरखास्त बुझाउने स्थानः मचमचला गाईँ काययपामलकाको कायायलय, मचमचला । 

अवेदन स्वीकृचत प्रकािनः २०७५/०५/१५ ग े शकु्रबार । 

चलचखत परीक्षा चमचतः अिेिन स्िीकृम  प्रकाशनका मिन सचूना प्रकाशन गररनेछ । 

ऄन्द्तवायताय चमचतः मलमख  परीक्षाको नम जा प्रकाशन हुिँाका बख  सचूना प्रकाशन गररनेछ । 

तलबः प्रचमल  काननू बमोमजम हुनेछ । 

परीक्षा पाठखयक्रमः मशक्षक सेिा अयोगको प्रचमल  मापिण्ड बमोमजम हुनेछ । 

पुनश् िः थप जानकारीको लामग ९७४१४३२५२२ (गाईँपामलका ऄध्यक्ष), ९७५२००६७६५ (प्रमखु 

प्रशासकीय ऄमिकृ ), ९७४२०१०३१२(स्रो  व्यमक्त) मा सम्पकय  गनय सक्नहुुनेछ । 

 

 

 


