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किणचयरी आवश््क य सम्बन्द्धी सूचनय 
(प्रथि पटक प्रकयशश  मिम िः २०७६/०६/०६ ग े) 

 

आठववसकोट नगरपयमलकयको स्वीकृ  संगठन संरचनय र दरवन्द्दी वववरर् अनसुयर ्स नगरपयमलकय क्षेत्रमित्रकय ववद्ययल्हरुको  
प्रियवकयरी व््वस्थयपन गदै शैशक्षक गरु्स् र सधुयर गरर जीवनोप् ोगी  थय गरु्स् री्  शशक्षय कय् ि गनण, शैशक्षक गरु्स् र परीक्षर् केन्द्र 
(Education Review Office (ERO) स्थयपनयकय लयमग खलुय प्रम ्ोमग यत्िक परीक्षयद्वयरय सेवय करयरिय पदपूम ण गनुणपने िएकोले 
देहय्कय पद र संख्यिय ्ोग्् य पगुेकय इच्छुक नेपयली नयगररकहरुबयट दरखयस्  आह्वयन गररन्द्छ । 

१. आवश््क पद संख्यिः 
ववज्ञयपन नं. पद खलु्लय जम्िय 

०५-०७६/७७ शशक्षय पररक्षक १ (एक) १ (एक) 
०६-०७६/७७ सहय्क शशक्षय पररक्षक १ (एक) १ (एक) 
०७-०७६/७७ शशक्षय सहय्क २ (दईु) २ (दईु) 
०८-०७६/७७ कम्््टुर अपरेटर १ (एक) १ (एक) 

२. आवश््क न्द््नु ि शैशक्षक ्ोग्् य:  

 शशक्षय पररक्षकको लयगी : ियन्द्् य प्रयप्त ववश्वववद्ययल्बयट स्नय कोत्तर वय सो सरह शैशक्षक ्ोग्् य हयमसल गरी सूचनय 
प्रववमध सम्बन्द्धी ज्ञयन िएकय नेपयल प्रशयसन सेवय वय नेपयल शशक्षय सेवयको कम् ीिय रयजपत्रयवि   मृ ् शे्रर्ी वय सो 
सरहको पदिय कयि गरेकय वय कयि गनण ्ोग्् । 

 सहय्क शशक्षय पररक्षकको लयगी : ियन्द्् य प्रयप्त ववश्वववद्ययल्बयट कशम् िय स्नय क वय सो सरह उशत्तर्ण गरी सूचनय प्रववमध 
सम्बन्द्धी रयम्रो ज्ञयन िएकय नेपयल प्रशयसन सेवय वय शशक्षय सेवयको कशम् िय अमधकृ  छैठौं  हको पदिय कय्ण गरेको 
वय कय्ण गनण ्ोग्् । 

 शशक्षय सहय्कको लयगी: ियन्द्् य प्रयप्त ववश्वववद्ययल् वय शशक्षर् संस्थयबयट कशम् िय स्नय क वय सो सरह उशत्तर्ण िई 
कम्््टुर सम्बन्द्धी ज्ञयन हयमसल गरी प्रशयसन सेवय वय शशक्षय सेवयको कशम् िय सहय्क पयँचौ  हको पदिय कय्ण गरेको 
वय कय्ण गनण ्ोग्् । 

 कम्््टुर अपरेटरको लयगी : ियन्द्् य प्रयप्त शशक्षर् संस्थयबयटबयट स्नय क वय सो सरह उशत्तर्ण िई कशम् िय मि्लोिय  हको 
कम्््टुर  यमलि मलई ववववध सेवयको कशम् िय पयँचौ  ह अन्द् रग  कम्््टुर अपरेटरको रुपिय कय्ण गरेको वय गनण 
्ोग्् । 

(नोट: आठववसकोट नगरपयमलकय मित्रकय स्थय्ी/अस्थय्ी/करयर शशक्षकहरुले पमन दरखयस्  ददन सवकन े।)  

३. दरखयस्  ददन ेस्थयनिः- आठववसकोट नगरपयमलकयको कय्यणल्, रूकुि (पशिि) । 

४. दरखयस्  सयथ सियवेश गनुणपने कयगजय हरुिः-  

क) व््शक्तग  वववरर् (BIO-DATA) १ (एक) प्रम  । 

ख) नेपयली नयगररक यको प्रम मलवप १ (एक) प्रम  । 

ग) हयल सयलै शखचेको दवैु कयन देशखने पयसपोटण सयइजको फोटो ३ ( ीन) प्रम  । 

घ) आफूले प्रयप्त गरेको शैशक्षक ्ोग्् य  थय अनिुवकय प्रियर् पत्रको प्रम मलवप १/१ (एक/एक) प्रम  
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ङ) दरखयस्  फयरयिसँग संलग्न गरी पेश गने कयगजय हरुको प्रम मलवपको पछयमि पवि सक्कल बिोशजि नक्कल दठक छ िमन 
उम्िेदवयर स्व्ंले दस् ख  गनुण पनेछ । 

५. दरखयस्  रयजस्व (दस् रु) : 
पद शशक्षय पररक्षक सहय्क शशक्षय पररक्षक शशक्षय सहय्क कम्््टुर अपरेटर 

परीक्षय दस् रु 3500।- 3000।- 2६00।- 2600।- 
६. दरखयस्  फयरि बझुयउन ेमिम िः-२०७६/०६/०६ ग े देशख २०७६/०६/२६ ग ेसम्ि (कय्यणल् सि्मित्र) दरखयस्  ददने 

अशन्द् ि ददन सयवणजमनक मबदय परे त््सको िोमलपल्ट दरखयस्  ददन सवकने । 

७. छनौट ववमध : आठववसकोट नगरपयमलकय करयरिय किणचयरी िनयण सम्बन्द्धी कय्णववमध, २०७४ बिोशजि मलशख , िौशखक र 
अन्द् रवय यण । 

८. सम्पकण  मिम   थय स्थयनिः-२०७६/०६/२७ ग े, ववहयन ११:०० बजे दरखयस्  फयरयि द यण गने सम्बशन्द्ध  कय्यणल् । सयथै 
परीक्षय मिम , सि् र स्थयन ्वह सम्पकण  मिम िय  ोवकने छ । सोको जयनकयरी सूचनय बोिण, वेबसयईट  थय सयियशजक 
संजयलिय प्रकयशन गररने छ । 

९.  लव/स्केलिः- प्रचमल  स्केल बिोशजि हनुे । 

१०.  मलशख  परीक्षय: 
पत्र ववष् पूर्यणि कैवफ्  

प्रथि पत्र बौवद्धक परीक्षर् 100 शशक्षय पररक्षक:  लोक सेवय आ्ोगको रय.प.   ृी् शे्रर्ीको पयठ्यक्रििय 
आधयरर  हनुे । सहय्क शशक्षय पररक्षक: स्थयनी्  हको अमधकृ  छैठौँ 
 हको पयठ्यक्रििय आधयरर  । शशक्षय सहय्क: रय.प.अं प्रथि शे्रर्ीको 
पयठ्यक्रििय आधयरर  हनुे । कम्््टुर अपरेटर: रय.प.अं प्रथि शे्रर्ीको 
पयठ्यक्रििय आधयरर  हनुे 

वद्ध ी् पत्र सेवय सम्बन्द्धी  100 

Computer Skill Text 10 
Project Proposal Preparation  ५० 
Interview २० 

११. दरखयस्  फयरिको रयजस्व म ने  ररकयिः बँदय नं. २ र ४ िय उल्लेख िएको न्द््नु ि ्ोग्् य र कयगजय  एवं बँदय नं. ५ िय 
 ोवकएको परीक्षय दस् रु सेञु्चरी किणमस्ल बैँक शयखय कय्यणल्, आठववसकोटिय रहेको ् स नगरपयमलकय कय्यणल्को आन्द् ररक 
रयजस्व खय य नं. +0920000005 GE िय जम्िय गरी सोको सक्कल िौचर संलग्न रयखी स्व्ि ्उपशस्थ  िई वय ईिेलबयट 
सिे  आवेदन ददन सवकने सयथै आवेदन फयरि ्स नगरपयमलकयको अवफमस्ल वेबसयईट www.aathbiskotmu.gov.np 
बयट ियउनलोि गरी उल्लेशख  वववरर्हरु िनुणपनेछ । 

१२. थप जयनकयरीकय लयमगिः- सम्पकण  नं. 9748583138, 9741389961, 9849281097 

वेबसयईटिः- www.aathbiskotmun.gov.np     ईिेलिः-aathbiskotmun073@gmail.com 

१३. रर  नपगुी आएकय दरखयस्  उपर कुनै कयरवयही गररने छैन ्। 

१४. उिेर हद : शशक्षय पररक्षक र सहय्क शशक्षय पररक्षकको हकिय २१ वषण पूरय िई ४० वषण ननयघेको, शशक्षय सहय्क र 
कम्््टुर अपरेटरको हकिय १८ वषण पूरय िई ४० वषण ननयघेको, आठववसकोट नगरपयमलकय मित्रकय स्थय्ी शशक्षकहरुको 
हकिय उिेर हद नलयग्ने  र अस्थय्ी/करयर/रयह  शशक्षक  थय किणचयरीहरुको हकिय ४५ ननयघेको 
 

किणचयरी छनौट समिम  

आठववसकोट नगरपयमलकय, रूकुि (पशिि) 
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