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कर्णाली प्रदेश, नपेणल  
(प्रथम पटक प्रकणशशत मममत: २०७६/०४/०५) 

 

मिषय: कमाचणरी आवश्यकतण सम्िशधि सूचनण | 
प्रस्ततु मिषयमण भमूम व्यवस्थण, सहकणरी तथण गररिी मनवणरर् मधरणलय, प्रशणसन, सहकणरी तथण गररिी मनवणरर् 

महणशणखण, कणठमणडौँको मममत २०७६/०२/०९ गतेको प्रणप्त परणनसुणर तथण यस गणउँपणमलकणको मनर्ायणनसुणर तपमसलकण 
पदहरु करणरमण मनयशुि गनुा पने भएकोले तोककएको योग्यतण पगेुकण इच्छुक नेपणली नणगररकिणट दरखणस्त आव्हणनकण लणमग 
यो ७ (सणत) ददन ेसणिाजमनक सूचनण प्रकणशन गररएको व्यहोरण जणनकणरी गरणइधछ तथण दरखणस्त आइपगु्ने अशधतम ददनमण 
सणिाजमनक मिदण पना गएमण सोको भोमलपल्ट कणयणालय संचणलन भएको समयमभर आवेदन पेश गना जणनकणरी गरणइधछ | 
       तपमसल: 

१) गर्क:     4 (चणर) जनण 
२) सपुररिेक्षक: १ (एक) जनण 

१) आवश्यक धयनुतम शैशक्षक योग्यतण 
क) सपुररिेक्षककण लणमग 

 मणधयतण प्रणप्त शशक्षर् संस्थणिणट तथयणंकशणस्त्र वण जनसंख्यण वण अथाशणस्त्र वण गशर्त मिषय सकहत कुन ै
मिषयमण कशम्तमण स्नणतक वण सो सरह उत्तीर्ा गरेको र कम््यटुर सम्िशधि आिणरभतू ज्ञणन भएको | 

 १८ िषा परुण भई ४० िषा ननणघेको | 
 सम्िशधित स्थणनीय तहकण िणमसधदणलणई प्रणथममकतण ददईनेछ | 

ख) गर्ककण लणमग 

 मणधयतण प्रणप्त शशक्षर् संस्थणिणट तथयणंकशणस्त्र वण जनसंख्यण वण अथाशणस्त्र वण गशर्त मिषय सकहत कुन ैमिषयमण 
कशम्तमण प्रमणर्पर तह वण सो सरह उत्तीर्ा गरेको र कम््यटुर सम्िशधि आिणरभतू ज्ञणन भएको | 

 १८ िषा परुण भई ४० िषा ननणघेको | 
 सम्िशधित स्थणनीय तहकण िणमसधदणलणई प्रणथममकतण ददईनेछ | 

२) पणररश्रममक तथण अधय समुििणहरु मधरणलयले तोके िमोशजम हनुछे | 
३) अधय आवश्यक कणगजणतहरु: 

 नेपणली नणगररकतणको प्रमणर् परको प्रमतमलकप 

 धयनुतम शैशक्षक योग्यतणको प्रमतमलकप 

 दरखणस्त फणरणम सकहत २(दईु) प्रमत पणसपोटा सणइजको फोटो 
 दरखणस्त फणरणम कणयणालयिणट उपलब्ि हनुेछ | 

४) परीक्षणको ककमसम: मलशखत, प्रयोगणत्मक र अधतरिणतणा | 
५) दरखणस्त फणरणम दस्तरु: सपुरीिेक्षकको लणमग रु. १०००/- र गर्कको लणमग रु. ४००/- 
६) अशधतम दरखणस्त मममत: २०७६ सणल श्रणवर् १२ गते िेलकुण कणयणालय समयसम्म | 
७) पररक्षण मममत: २०७६ सणल श्रणवर् १४ गते मिहणन ११:०० िजे | 
८) सम्पका  व्यशि: प्र.प्र.अमिकृत श्री गरे्श प्रसणद कोइरणलण, मोिणइल नं. ९८०२५४५८७०, ९८६८०३२९१२ 
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