
गोरखा नगरपालिका, लिक्षक छनौट सलमलि 

गोरखा नगरपालिका- ८, डुम्रीडााँडा गोरखा 

लिक्षक करारमा पदपूलििको िालग पून: दरखास्ि अह्वान सम्बन्धी सचूना 

गोरखा नगरपालिकाको लिक्षा ऐन २०७४ को दफा ३४ को उपदफा ८ मा भएको व्यवस्था ुनारार  रामादालयक लवयालाियमा रक को 

ररक्त लिक्षक पद करारका माध्यमबाट ुस्थायी पद पलूति गनािपन ेभएकोि  द कायको िति र पररलधको ुधीनमा रकी ररतपवूिक दरखास्त 

प ि गनािकुन रम्वलधधत रवैको जानकारीका िालग यो रचूना प्रकािन गररएको छ । 

१. ररक्त लिक्षक पदको लकलसम, िह शे्रणी र लिषयः 

क. माध्यलमक िहः   
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१ रालवक उमालव ि खािास्त्र ३०७/२०७६/०७७ १ खािा ुनादान कोटा 

२. उम्मेदिारको योग्यिाः  रम्बलधधत लवषयमा स्नातकोत्तर तक वा रो ररक  उत्तीर्ि गरी रालवक उमालव ुस्थायी वा मालव तकको 

स्थायी ुध्यापन ुनामलत पत्र प्राप्त गर को कुनापनेछ । 

३. परीक्षाको लकलसमः लिलखत र मौलखक 

४. परीक्षा केन्रः गोरखा नगर कायिपालिकाको कायाििय, गोरखा । 

५. परीक्षा दस्िुरः  रु. १०००।–   

६. दरखास्ि लदने स्थानः लिक्षा, यावा तथा ख िका द िाखा, गोरखा नगरपालिका । 

७. प्रथम पटक लिज्ञापन भएको लमलिः २०७६/०७/१५  

८. दरखास्ि लदने ऄलन्िम लमलिः २०७६/०७ /२१   

९. लिलखि परीक्षा सञ्िान हुने  लमलि , समय र स्थान : २०७६।०७।२२ गत  लवकान ११.०० बज  गोरखा नगरपालिका, गोरखा । 

१०. ऄन्िरिािािः लिलखत परीक्षाको नलतजा प्रकािनरँग ैलमलत, रमय र स्थान तोलकन  छ । 

११. दरखास्ि िारामसाथ ऄलनिायि रुपमा पेि गनुिपने कागजािहरुः 

 न पािी नगररकताको प्रमालर्त प्रलतलिलप । 

 रम्बलधधत तकको िैलक्षक योग्यताको प्रमार् पत्रको प्रलतलिलप । 

 रम्बलधधत तकको  ुध्यापन ुनामलत पत्रको प्रलतलिलप । 

१२. लिज्ञापन सम्बन्धी थप जानाकारीहरुः 

 लिक्षक र वा आयोग लनयमाविी रंिोधन रलकत, २०५७ को लनयम १० बमोलजम उम्म दवार कुन ुयोग्य नभएको कुना पनछे । 

 लवद िी रंस्थामा ुध्ययन गर को उम्म दवारकरुि  रम्बलधधत लनकायबाट आफूि  प्राप्त गर को योग्यताको रमकक्षता लनधािरर् 

गराएको प्रमार् पत्रको प्रलतलिलप ुलनवायि रुपमा प ि गनाि पनछे । 

 रम्बलधधत तकको पाठ्यक्रम  लिक्षक र वा आयोगको व वराइट www. tsc. gov.np बाट डाउनिोड गनि रलकन  छ । 

 दरखास्त फारामको ुग्र भागमा उम्म दवारि  आफ्नो नाम थर लवज्ञापन न.ं र आफूि  परीक्षा लदन  लवषय, तक  स्पष्ट रुपमा 

उल्ि ख गनाि पनछे । 

 का नै उम्म दवारि  झाटा लववरर्/कागजात प ि गर को पाइएमा लनजको दरखास्त फाराम ुस्वीकृत गररन  छ । यलद त्यस्ता 

उम्म दवारि  लनयालक्त लिई रक को भए लनयालक्त रद्द गन ेतफि  आवश्यक कारवाकी गररन  छ । 

 ररत नपाग को वा िति राखी का न ैपलन दरखास्त स्वीकृत गररन  छैन  । 

 


