नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गररवी मनवारण िन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्त्र, धुमलखेलको
जुमनयर नापी तालीि सम्बन्त्धी सूचना

प्रथि पटक सूचना प्रकाशित मिमत: ०७५।०४।18

यस भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्त्रद्वारा आ.व. ०७५।७६ िा सं चालन हुने एक बर्ष अवमधको जुमनयर नापी तामलििा खुला

प्रमतस्पधाषका आधारिा छनौट गरी एक वर्ष अवमधको जुमनयर नापी तामलि सञ्चालन गने लक्ष्य रहेकोले दे हाय योग्यता पुगेका नेपाली
नागररकबाट दे हाय बिोशजिको दरखास्त आह्वान गररएको छ ।
१. आवश्यक प्रशिक्षाथी सं खयााः २४
क) खुला तर्ष- १४

ख)सिावेिीतर्ष: 10

मस.नं.

प्रदे ि

िागसं खया

मस.नं.

सिावेसी सिूह

िाग सं खया

1

प्रदे िनं1

2

१

िहहला

३

2

प्रदे िनं२

2

२

आददबासी जनजाती

३

3

प्रदे िनं३

2

३

िधेिी

२

4

प्रदे िनं४

2

४

दमलत

१

5

प्रदे िनं५

2

५

हपछमिएको क्षेर

१

6

प्रदे िनं६

2

7

प्रदे िनं७

2

ु तियोग्यता:
२. आवश्यकन्त्यन
क)नेपालीनागररक
ख)आवेदन ददने अशन्त्ति मिमत सम्ि १८ वर्षपुरा गरी २४ वर्षननाघेको
ग)200 पूणाांकको गशणत सहहत हवज्ञान हवर्यिा कम्तीिा50%अं कप्राप्
तगरीवाLetter Grading System तर्ष
MathematicsरPhysics िान्त्युनतिC+ ग्रेिसहहतकम्तीिा2.0GPAप्राप्
तगरी १0+२ उत्तीणषगरे कोवा सो
सरह।
3.उम्िेदवारले दरखास्त साथ पेि गनुष पने कागजातहराः
क) नेपाली नागररकताको प्रिाणपरको प्रमतमलहप।
ख) एस.एल.सी. वा सोसरहको लब्धाङ्कपर तथा चाररमरक प्रिाण परको प्रमतमलहप।
ग) 10+2वासोसरहकोलब्धाङ्कपर तथा चाररमरक प्रिाण-परको प्रमतमलपी।
घ) नेपाल बाहहरवाट अध्ययन गरी िैशक्षक योग्यता प्राप्त गनेको हकिा सिकक्षाकोप्रिाण-परको प्रमतमलहप ।
ङ) पासपोटष साइजको र्ोटो- ३ प्रमत
च) सिावेिी सिूहवाट आवेदन ददन चाहने उम्िेदवारहरले दरखास्त साथ सम्बशन्त्धत आयोग वा स्थानीय तहको
मसर्ाररिपर अमनवायष रपिा पेि गनुष पनेछ ।
4. दरखास्त पाइने स्थानाः- भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्त्र, धुमलखेल काभ्रे ।वा, केन्त्रकोwebsite www.lmtc.gov.np

5. दरखास्त तथा परीक्षा दस्तुराः- र. ४००।- र प्रत्येक सिावेिी सिूह तर्षप्रत्येक सिूहको लामग र. २००।- थप
दस्तुर लाग्नेछ ।

6. दरखास्त आइपुग्ने अशन्त्ति मिमत: गोरखापरिा सूचना प्रकाशित भएको मिमतले २१ ददन मभर ।

सो पमछ ७ ददन

सम्ि दोव्वर दस्तुर मतरी दरखास्त वुझाउन सहकनेछ । अशन्त्ति ददन मबदा परे िा सोको भोमलपल्ट सम्ि ।

7. आवश्यक न्त्यूनति योग्यता लगायत अन्त्य आवश्यक कागजातहरको प्रिाणपरहर नपुर्
याएिा केन्त्रले जुनसुकै बखत
दरखास्त रद्द गनष सक्नेछ ।

8. तोहकएको मिमत भन्त्दा पमछ वाररतनपुगीप्राप्
तभएकाकुनै पमन दरखास्त उपर कायषवाही हुने छै न ।
9. दरखास्त र्ाराि यस केन्त्रवाट स्वीकृत भएपमछ प्रवेि पर प्रदान गररनेछ ।
10. प्रशिक्षाथी छनौट प्रहियााः मलशखत परीक्षा ।

11. थपजानकारीआवश्यकपरे िाभूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्त्र, धुमलखेल, काभ्रेको र्ोन नं. ०११-४१५०५५ िा
सम्पकष गरीवाकायाषलयिासम्पकषराखीवा केन्त्रको website www.lmtc.gov.np सिेतवाट जानकारी मलन सहकनेछ ।

