
रुपननी गगाउउँपगाललिकगा

गगाउउँ कगारर्यपगाललिकगाकको कगारगार्यलिर
(सगामगानर प्रशगासन शगाखगा)

रुपननी, सप्तरनी
२  नन. प्रददेश, नदेपगालि

कगारगार्यलिर सहरकोगगी करगार ससेवगामगा पदपपलरर्य गनर्ने समम्बननगी सपचनगा
(  प्रकगालशत लमिलततिः २०७४  /  ०९  /  २४  )

यस गगाउउँपगाललिकगा तथगा अनतगर्गतकगा वडगाहरुकको सवनीकक त दरबनदनी अननसगारकगा तपशनीलिकको लवजगापनमिगा उलललिलखित पदहरुमिगा करगार
सदेवगामिगा पदपपलतर्ग गननर्गपनर्ने भएककोलिदे ईचचन क आवदेदकहरुलिगाई दरखिगासत लदन यको सपचनगा प्रकगालशत गररएकको च । दरखिगासत फगारमि यस
कगायगार्गलियकको website:www.rupanimun.gov.np बगाट डगाउनलिकोड गरनी वगा रुपननी गगाउउँ कगायर्गपगाललिकगाकको कगायगार्गलियबगाट प्रगाप्त गनर्ग
सलकनदेच । मयगाद नगाघनी प्रगाप्त हहन आएकगा दरखिगासत उपर कन ननै कगारवगाहनी हहनदे चनैन ।

लवजगापन नन. पद पद सङङ ङरगा कगाम गनरर्यपनर्ने कगारगार्यलिर ककैलफिरर
००२/०७४-७५ कगायगार्गलिय सहयकोगनी २ (दनई) रुपननी गगाउउँपगाललिकगा
००२/०७४-७५ कगायगार्गलिय सहयकोगनी २ (दनई) सवगाससय चचौककी 

परगीकगाकको लकलसमम- यकोगयतगाक्रमि सपचनी (Roster), प्रयकोगगातमिक र अनतवगार्गतगार्ग

परगीकगा कसेननम- गगाउउँ कगायर्गपगाललिकगाकको कगायगार्गलियलिदे पलच लनरगार्गरण गरदे अननसगार हहनदेच ।

आवशरक नरपनरम रकोगररगाम- मिगानयतगा प्रगाप्त लशक्षण सनसथगाबगाट S.L.C. उतनीणर्ग गरदेकको वगा S.E.E.  परनीक्षगामिगा कमतनीमिगा 1.5
GPA प्रगाप्त गरदेकको हहनन पनर्नेच । 

उममसेदवगार छननौटकगा आनगारहरम-

क.सन. सपचकहर पपरगार्यङङ क
१. उममिदेदवगारकको सथगायनी ठदेगगानगा ४०
२. अननभव २५
३. मिगालथललिको शनैलक्षक यकोगयतगा १०
४. उमिदेर १०
५. आवशयक नयपनतमि शनैलक्षक यकोगयतगाकको प्रलतशत ४०
६. सवगारनी चगालिक अननमिलत पत १५
७. कममयनटर समबनरनी जगान १०
८. प्रयकोगगातमिक परनीक्षगा ३०
९. अनतवगार्गतगार्ग २०
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(नकोटम मिगालथ उलललिलखित क्र.सन.  १,  २,  ३,  ४,  ५,  ६ र ७ मिगा उलललिलखित सपचकहरुकको कन लि
प्रगाप्तगाङङ ककको ४० प्रलतशत अनक प्रगाप्त गनर्ने उममिदेदवगारहरुलिगाई मिगात चकोटको सपचनी (Short List) मिगा
समिगावदेश गरनी प्रयकोगगातमिक परनीक्षगामिगा सलममिललित गरगाइनदेच ।)

दरखगासरकको मगाधरमम- ईचचन क आवदेदकलिदे तपशनीलिमिगा उललिदेखि भए बमिकोलजिमिकको परनीक्षगा दसतनर रकमि जिममिगा गरदेकको
भचौचर सगाथ तकोलकएकको लमिलतमिगा हगालिसगालिनै लखिलचएकको पगासपकोटर्ग सगाइजिकको फकोटको,  वयलक्तिगत
लववरण (Bio-Data),  आफप लिदे प्रगाप्त गरदेकको शनैलक्षक यकोगयतगाकको प्रमिगाणपतहरु,  नदेपगालिनी
नगागररकतगाकको प्रमिगाणपत, तगाललिमिकको प्रमिगाणपत, सवगारनी चगालिक अननमिलत पत तथगा अननभव
आलदकको प्रमिगाणपतकको सवयनदगारगा प्रमिगालणत प्रलतललिलपहरु सगाथ रगाखिनी रनीतपपवर्गकको आवदेदन फगारमि
भरनी हहलिगाक,  यस कगायगार्गलियकको ईमिदेलि ठदेगगानगा rupanigaupalika  @gmail.com मिगाफर्गत वगा
सवयमिङ उपलसथत भई आवदेदन लदननपनर्नेच ।

उममसेदवगारकको उमसेर हदम- दरखिगासत लदनदे अलनतमि लमिलतसममिमिगा १८ वरर्ग पपरगा भई ४० वरर्ग ननगाघदेकको हहननपनर्नेच ।

दरखगासर लदनसे अलनरम लमलरम- २०७४/१०/०५ गतदे कगायगार्गलिय समिय लभत । उक्ति लदन सगावर्गजिलनक लवदगा परदेमिगा सकोकको भकोललिपलट
वगा सको पलच कगायगार्गलिय खिनलिदेकको पलहलिको लदन कगायगार्गलिय समिय लभत ।

दरखगासर दसरररम- रु. २००/- (दनई सय मिगात) 

दरखगासर दसररर म्बरझगाउनसे ससगानम- रुपननी गगाउउँ कगायर्गपगाललिकगाकको कगायगार्गलिय,  रुपननी,  सप्तरनीमिगा बनझगाउन वगा यस कगायगार्गलियकको रगालष्टिय
वगालणजय बनैकमिगा रहदेकको खिगातगा नन. २१८०३०४०१८११३ मिगा जिममिगा गनर्ग सलकनदेच ।

प्ररकोगगातमक/अनरवगार्यरगार्य लमलर :- पलच लनरगार्गरण भए बमिकोलजिमि हहनदेच ।

रलिम्ब सकसेलि रसगा सरलवनगाम- करगार समझचौतगा बमिकोलजिमि हहनदेच । 

परनशम- थप जिगानकगारनीकको लिगालग समपकर्ग नन.  ०३१-४५००३५/९८५२८२२१२३ मिगा समपकर्ग गनर्ग सकनन
हहनदेच । सपचनगामिगा उललिदेखि भएबगाहदेककगा अनय लवरयमिगा गगाउउँ कगायर्गपगाललिकगाकको कगायगार्गलियलिदे
लनरगार्गरण गरदे बमिकोलजिमि हहनदेच ।
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