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२  नं. प्रदेश, नेपाि 

 

करार सेवामा पदपूलतय गने सम्बन्धी पलििो सचूना 

(लिल िः २०७४/०९/२५) 

सङ्घीय िालििा  था स्थानीय लिकास िन्त्रािय, स्थानीय शासन  था सािदुालयक लिकास काययक्रि (LGCDP), काययक्रि सिन्त्िय इकाई, लसंहदरबार, काठिाडौंको प.सं. 

२०७४/७५ च.नं. १२७ लिल  २०७४/०७/१७ ग ेको सचूना प्रलिलि अलिकृ  करार सेिासम्बन्त्िी पर बिोलिि ईच्छुक आिेदकहरुिाई दरखास्  लदन यो सचूना प्रथि पटक  

प्रकालश  गररएको छ । दरखास्  फारि यस कायायियको website:www.rupanimun.gov.np बाट डाउनिोड गरी िा रुपनी गाउँ काययपालिकाको कायायियबाट प्राप्त गनय 

सलकनेछ । म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका दरखास्  उपर कुनै कारिाही हुने छैन । 

लवज्ञापन नं. पद पद सङ्ख ्र्ा लिलखत परीक्षा कार्यक्रम कैलिर्त 

००१/०७४-०७५ सचूना प्रलिलि अलिकृ  १ (एक) पलछ प्रकाशन गररने  

 

परीक्षाको लकलसमः-   लिलख , प्रयोगात्िक र अन्त् िाय ाय 

परीक्षा केन्रः-   गाउँ काययपालिकाको कायायियिे पलछ लनिायरण गरे अनसुार हुनेछ । 

आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ताः- िोक सेिा आयोगिे लिने कम््यटुर अलिकृ  पदको न्त्यनू ि योग्य ा िा िान्त्य ा प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट Computer िा 

Information and Communication Technology िा सो सरहको लिषयहरु िध्ये कुनै एक लिषय लिई स्ना क (BIT, 

BIM, BBIS, BCA, BCIS, BEIT, BSc.IT, BSc.CSIT) उत्तीणय गरेको हुनपुनेछ । 

दरखास्तको माध्र्मः- ईच्छुक आिेदकिे  पशीििा उल्िेख भए बिोलििको परीक्षा दस् ुर रकि िम्िा गरेको भौचर साथ  ोलकएको लिल िा 

हािसािै लखलचएको पासपोटय साइिको फोटो, व्यलिग  लििरण (Bio-Data), आफूिे प्राप्त गरेको शैलक्षक योग्य ाको 

प्रिाणपरहरु, नेपािी नागररक ाको प्रिाणपर  था अनभुि आलदको प्रिाणपरको स्ियंद्वारा प्रिालण  प्रल लिलपहरुसाथ राखी 

री पिूयकको आिेदन फारि भरी हुिाक, यस कायायियको ईिेि ठेगाना rupanigaupalika@gmail.com िाफय   िा स्ियि ्
उपलस्थ  भई आिेदन लदनपुनेछ । 

उम्मेदवारको उमेर िदः- दरखास्  लदने अलन्त् ि लिल सम्ििा २१ िषय परुा भई ३५ िषय ननाघेको हुनपुनेछ  र िलहिा र अपाङ्ग ा भएका उम्िेदिारको 

हकिा ४० िषय ननाघेको हुनुपनेछ । 

उम्मेदवार छनौटका आधारिरः-  

क्र.स.ं सचूकिर पूर्ायङ्ख क 

१. शैलक्षक योग्य ा ३० 

२. कायय अनभुि (सचूना अनुसारको न्त्यून ि शैलक्षक योग्य ा हालसि गरे पश्चा ्) ४० 

३. उम्िेदिारको स्थायी ठेगाना २० 

४. २ िषयभन्त्दा िालथ स्थानीय शासन  था सािदुालयक लिकास काययक्रििा ICT Volunteer िा 

Expert िा अन्त्य कुनै सािदुालयक लिकास काययक्रििा सचूना प्रलिलि अलिकृ को रुपिा कायय 

गरेको 

१० 

५. लिलख  परीक्षा ५० 

६. प्रयोगात्िक परीक्षा ३० 

७. अन्त् िाय ाय २० 

 (नोटः िालथ उलल्िलख  क्र.सं. १, २, ३ र ४ िा उलल्िलख  सचूकहरुको कुि प्राप्ताङ्कको ५० प्रल श  अंक प्राप्त गने 

उम्िेदिारहरुिाई िार छोटो सचूी (Short List) िा सिािेश गरी लिलख  परीक्षािा सलम्िलि  गराइनेछ ।) 

mailto:meringden@gmail.com


 

दरखास्त लदने अलन्तम लमलतः- २०७४/१०/०९ ग े कायायिय सिय लभर । उि लदन साियिलनक लिदा परेिा सोको भोलिपल्ट िा सो पलछ कायायिय खुिेको 

पलहिो लदन कायायिय सिय लभर । 

दरखास्त दस्तुरः- रु. १०००/- (एक हिार िार) 

दरखास्त दस्तुर बुझाउने स्थानः- रुपनी गाउँ काययपालिकाको कायायिय, रुपनी, सप्तरीिा बुझाउन िा यस कायायियको रालिय िालणज्य बैंक लिलिटेडिा रहेको 

खा ा नं. २१८०३०४०१८११३ िा िम्िा गनय सलकनेछ । 

प्रर्ोगात्मक/अन्तवायताय लमलत :- पलछ लनिायरण भए बिोलिि हुनेछ । 

करार अवलधः- २०७५ असार िसान्त्  सम्ि 

तिबः- िालसक रु. ४०,०००/-  

पुनश्चः- थप िानकारीको िालग सम्पकय  नं. ०३१-४५००३५/९८५२८२२१२३ िा सम्पकय  गनय सक्नहुुनेछ ।  

 

 

 


