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समुदायमा अधाररत पुनर्सथायपना सहजकताय पदका िालग दरखार्सत अह्वान सम्वलधध सूचना 
(प्रकालशत लमलतः२०७७/०६/०२) 

यस अमचोक गाईँपालिकािे प्रदेश सरकार र करूणा फाईण्डेसन नेपािसँगको साझेदारीमा सञ्चािन गनय 

िागेको ऄपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्सथायपना काययक्रमको िालग अवश्यक तपलसिको पदमा खुिा 

प्रलतर्सपधायत्मक परीक्षाद्वारा करार सेवामा पदपूर्तत गनुयपन ेभएकािे अवश्यक धयूनतम योग्यता पुगेका कुनै वात 

कसुर निागेका  आच्छुक योग्य नेपािी नागररकहरुबाट दरखार्सत फारम भनय अह्वान गररएको छ। यस 

पालिकािे तोकेको दरखार्सत फारममा भनुय पने सम्पूणय लववरणहरु भरी पासपोटय साइजको फोटो २ प्रलत टाँस 

गरी सो का साथ अफ्नो नेपािी नागररकता र दरखार्सत ददने पदका िालग तोदकएको ऄलधतम शैलक्षक 

योग्यताको ट्राधसकृप्ट, चाररलिक प्रमाणपि, परीक्षा दर्सतरु लतरेको बैंक भौचरको ऄधयकट्टी तथा नेपाि बाहके 

ऄधय मुिुकबाट हालसि गरेको शैलक्षक योग्यता भएमा सो को साथमा लिभुवन लवश्वलवद्याियबाट समकक्षता 

लनधायरण गरेको प्रमाणपि समेत संिग्न गरी अमचोक गाईँपालिकाको कायायिय समक्ष पेश गनुय पनछे। 
 ररत नपगुेको, तोदकएको अवश्यक धयनूतम शैलक्षक योग्यता नभएको र तोदकएको परीक्षा दर्सतरु 

नबुझाएका दरखार्सत ईपर कुनै कारवाही हुन े छैन। साथै, प्रचलित काननू बमोलजम ऄयोग्य ठहररने 

ईम्मेद्वारहरुको दरखार्सत ईपर कुनै कारवाही हुन ेछैन। झुटा लववरण ईल्िेख गरी दरखार्सत फारम भरेमा सो 

को जवाफदेही दरखार्सतवािा र्सवय ंहुन ुपनेछ। 
तपलसिः 

१. लवज्ञापन नं., पद र माग संखयाः 
लस .नं.  लवज्ञापन नं. पद माग संखया 

१. ०२/०७७/०७८ समुदायमा अधाररत पुनर्सथायपना (लसलवअर) सहजकताय 

(खुिा) 
३ 

२. ०३/०७७/०७८ समुदायमा अधाररत पुनर्सथायपना (लसलवअर) सहजकताय 

(ऄरक्षण कोटा - ऄपाङ्गता भएका व्यलि) 
१ 

२. सेवाको दकलसमः ऄर्सथायी (करार सेवा) 

३. अवश्यक धयनूतम शैलक्षक योग्यता र ऄनुभवः  (क) माधयता प्राप्त लशक्षण संर्सथाबाट कलम्तमा 

ऄ.न.मी./ऄहवे ईलिणय गरी कायायनुभव हालसि गरेको, 

(ख) कम्प्युटर सम्बधधी अधारभूत ज्ञान भएको, 
(ग) र्सवार्स्य र ऄपाङ्गताको क्षेिमा काम गरेको ऄनुभव भएको। 

४. तिव, सुलवधा तथा ऄधय सेवा शतयः मालसक रु. २०,०००।– (लवस हजार रुपैया माि) र ऄधय 

सेवासुलवधा करार सम्झौतामा ईल्िेख गररए बमोलजम। 

५. ईम्मेद्वारको ईमेरः (क) मलहिा र ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरुको हकमा दरखार्सत ददन ऄलधतम 

लमलत (ऄथायत लमलत २०७७/०६/१६) सम्ममा १८ वषय ईमेर पुरा भइ ४० बषय ननाघेको। 
(ख) पुरुषको हकमा दरखार्सत ददन ऄलधतम लमलत (ऄथायत लमलत २०७७/०६/१६) सम्ममा १८ 

वषय ईमेर पुरा भइ ३५ बषय ननाघेको। 
६. ईम्मेद्वारको छनौट लवलधः लिलखत, कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा प्रत्यक्ष ऄधतवायताय। 

७. फारम प्राप्त गने र बुझाईनु पने र्सथानः यस पालिकाको कायायियबाट दरखार्सत फारम प्राप्त गरी 

ईि फारम भरी पालिकाको कायायियमा बुझाईनु पने। 

८. परीक्षा दर्सतुरः खुिातफय रू.३००।–(तीन सय रुपैयाँ माि) र खुिासँगै समावेशी (ऄपाङ्गता 

भएको व्यलिको िालग माि) लसटमा थप रू १००।– (एक सय रूपैयाँ माि) 
९. परीक्षा दर्सतुर बुझाईन ेप्रकृयाः गाईँपालिकाको लस4fy{ वैकमा रहकेो (अधतररक राजर्सव) खाता नं 

०२६१५५३९१७५१ मा परीक्षा दर्सतुर जम्मा गरी दरखार्सत फारमसाथ पेश गनुयपनछे। 
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१०. दरखार्सत फारम भने लमलतः लमलत २०७७/०६/०२ देखी २०७७/०६/१६ सम्म। 
११. परीक्षा सञ्चािन हुने लमलत, समय र र्सथानः दरखार्सत फारम भने ऄलधतम म्याद सदकएको तीनददन 

लभि टेलिफोन गरी जानकारी गराइनछे। साथै पालिकाको सूचनापारटमा टाँस गररनेछ।  
१२. पाठ्यक्रमः दरखार्सत फारमसँगै प्राप्त गनय सदकने वा aamchowkmun.gov.np वाट समेत प्राप्त गनय 

सदकनेछ। 

१३. शैलक्षक योग्यता,ऄनभुव तथा ऄधय प्रमाणपिहरुका सम्बधधमा दरखार्सत बुझाईने ऄलधतम लमलत 

(२०७७/०६/१६) सम्म जारी भएकोिाइ माि माधयता ददआनेछ। 

१४. लवशेष ब्यवर्सथाः समुदायमा अधारीत पुनर्सथायपना सहजकतायहरुको छनौट पश्चात दइु(२) मलहनाको 

समुदायमा अधारीत पुनर्सथायपना तालिम हुनछे ।  

१५. अवेदन र्सवीकृत/ऄर्सवीकृत तथा लवज्ञापन रद्द गने सम्पूणय ऄलधकार पालिकािाइ हुनेछ। 

१६. दरखार्सत फारम भदाय अईने ऄर्सपष्टताको सम्बधधमा यस पालिकाको कायायियको टेलिफोन नं 

९८५२०७२३११ मा सम्पकय गरी बुझ्न सदकनछे। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

सदर्सय सलचव 
लसफाररस 

सलमलत 


