
गोरखा नगरपािलका, िश�क छनौट सिमित,  
गोरखा नगरपािलका -८, डुम्रीडाँडा गोरखा 

िश�क करारमा पदपिूतर्को लािग दरखास्त आ�ान सम्बन्धी सचूना 
गोरखा नगरपािलकाको िश�ा ऐन, २०७४  को दफा ३४ को उपदफा ८ मा भएको व्यवस्था अनसुार सामदुाियक िवद्यालयह�मा �र� 
िश�क पद करारका माध्यमबाट अस्थायी पदपिूतर्को गनुर्पन� भएकाले दहेायको शतर् र प�रिधको अिधनमा रही �रत पवूर्क दरखास्त पेश 
गनुर्ह�न सम्बिन्धत सबैको जानकारीको लािग यो सचूना प्रकािशत ग�रएको छ । 
१ �र� िश�क पदको िकिसम, तह, शे्रणी र िवषय 
क प्राथिमक तह 

िसन �र� पदको िकिसम िवषय िव�ापन न आवश्यक पद सङ्ख्या िव�ापनको िकिसम 
१ दरबन्दी - १०१/२०७४/७५ १(एक) खलुा 

ख िनम्नमाध्यिमक तह 
िसन �र� पदको िकिसम िवषय िव�ापन न आवश्यक पद सङ्ख्या िव�ापनको िकिसम 
१ दरबन्दी सामािजक २०१/२०७४/०७५ १(एक) खलुा 
२ दरबन्दी िव�ान २०२/२०७४/०७४ १(एक) खलुा 

ग माध्यिमक तह 
िसन �र� पदको 

िकिसम 
िवषय िव�ापन न आवश्यक पद 

सङ्ख्या 
िव�ापनको 
िकिसम 

कैिफयत 

१ सट्टा  नेपाली ३०१/२०७४/०७५ १(एक) खलुा  

२ अनदुान कोटा लेखा २०२/२०७४/०७४ १(एक) खलुा सािवक उमािव 
अनदुान 

२ उमेद्वारको योग्यता 
१ प्राथिमक तहको लािग  

• प्रिवणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परी�ा उ�ीणर् गरेको र िश�ा िवषयमा किम्तमा १० मिहन ेतािलम िलएको । 
• तर दईु सय पणूार्ङ्कको िश�ा िवषय िलई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परी�ा उ�ीणर् गरेको भए तािलम प्रा� मािनन े

छ । 
२ िनम्न माध्यिमक तहको लािग  

परी�ा िदन चाहकेो िवषयमा प्रिवणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परी�ा उ�ीणर् गरेको र िश�ा िवषयमा किम्तमा १० मिहन े
तािलम िलएको । 

३ माध्यिमक तहको लािग  
• परी�ा िदन चाहकेो िवषयमा स्नातक तह वा सो सरहको परी�ा उ�ीणर् गरेको र िश�ा िवषयमा किम्तमा १० मिहने तािलम 

िलएको । 
• िश�ा शा� संकाय तफर्  स्नातक तह उ�ीणर् गरेको भए यस प्रयोजनको लािग तािलम प्रा� गरेको मािनन ेछ । 
• तर लेखा िवषयको िव�ापनमा स्नातको�र उ�ीणर् गरी अध्यापन अनमुित पत्र प्रा� गरेको ह�न ुपन� छ । 

४ परी�ाको िकिसम:िलिखत र अन्तवार्ता 
५ परी�ा केन्द्र :पिछ प्रकािशत ग�रन ेछ । 
६ परी�ा दस्तुर  



माध्यिमक तहको लािग १,०००।- 
िनम्न माध्यिमक तहको लािग ७००।- 
प्राथिमक  तहको लािग ५००।– 

७  दरखास्त िदने स्थान: िश�ा शाखा, गोरखा नगरपािलका गोरखा  
८ दरखास्त िदने अिन्तम िमित :२०७५/२/२५ गतेसम्म र दोव्बर दस्तुर ितरी २०७५/२/२९ सम्म 
९ िलिखत परी�ाको िमित  िमित  २०७५/०३/०३ समय िदनको १२:०० बजे । 
१० अन्तरवातार्  िलिखत परी�ाको नितजा प्रकाशनसँगै िमित समय र स्थान तोिकने छ । 
११ दरखास्त फारम साथ अिनवायर्�पमा पेश गनुर् पन� कागजातह� 

• नेपाली नाग�रकताको प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 
• सम्बिन्धत तहको शैि�क योग्यता र तािलमको प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 
• सम्बिन्धत तहको स्थायी अध्यापन अनमुित पत्रको प्रितिलिप 

१२ िव�ापन सम्बन्धी थप जानकारीह� 
• िश�क सेवा आयोग िनयमावली सशोधनसिहत, २०५७ को िनयम १० बमोिजम उम्मेदवार ह�न अयोग्य नभएको ह�न ुपन�छ । 
• िवदशेी सस्थामा अध्ययन गरेको उमदे्वारह�ले सम्बिन्धत िनकायबाट आफूले प्रा� गरेको योग्यताको समक�ता िनधार्रण 

गराएको प्रमाणपत्रको प्रितिलिप अिनवायर् �पमा पेश गनुर् पन�छ । 
• सम्बिन्धत तहको पाठ्यक्रम र फाराम िश�क सेवा आयोगको वेभसाईड www.tsc.gov.np बाट डाउनलोड गनर् सिकन ेछ । 
• दरखास्त  फारमको अग्र भागमा उमेद्वारले आफ्नो नाम थर िव�ापन न र परी�ा िदन ेिवषय स्प� �पमा उल्लेख गनुर् पन�छ  
• कुनै उमेद्वारले झटु्टा िववरण/ कागजात पशे गरेको पाइएमा िनजको दरखास्त फाराम अस्वीकृत ग�रने छ । यिद त्यस्ता उमेदवारले 

िनयिु� िलइसकेको भए िनयिु� समेत रद्द गन� तफर्  आवश्यक कारवाही ग�रन ेछ । 
• रीत नपगुेको वा शतर् राखी कुन ैपिन दरखास्त स्वीकृत ग�रने छैन । 
• दोब्बर दस्तरुको म्याद िभत्र प्रा�  गरेको शैि�क योग्यता र तािलम यस प्रयोजनको लािग गणना ग�रने छैन । 


