मेरिङदेन गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
(सामान्र् प्रशासन शाखा)
सान्थाक्रा, ताप्िेजङु
१ न.ं प्रदेश, नेपाि

सपु रीवेक्षक तथा गणक करार सेवामा पदपूलतय गने सम्बन्धी सच
ू ना
(प्रकालशत लमलतिः २०७६/०२/२७ गते)
भलू म व्यवस्था, सहकािी तथा गरिबी लनवािण मन्रािय, प्रशासन सहकािी तथा गरिबी लनवािण महाशाकाको प.सं. ग.प. ०७५/७६
च.नं. ९२ लमलत २०७६/०२/०९ गतेको सपु रिवेक्षक तथा गणक किाि सेवासम्बन्धी पर बमोलजम ईच्छुक आवेदकहरुिाई दिखास्त
लदन यो सचू ना प्रकालशत गरिएको छ । दिखास्त फािम यस कायााियको website: www.meringdenmun.gov.np बाट
डाउनिोड गिी वा मेरिङदेन गाउँ कायापालिकाको कायााियबाट प्राप्त गना सलकनेछ । म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका दिखास्त उपि
कुनै कािवाही हुने छै न ।
लवज्ञापन न.ं
पद
पद सङ्ख्र्ा
००२/०७५-०७६ सपु िीवेक्षक १ (एक)
००३/०७५-०७६

गणक

लिलखत परीक्षा कार्यक्रम
२०७६/०३/०३ गते
लदनको १:०० बजे
२०७६/०३/०४ गते
लदनको १:०० बजे

३(तीन)

कै लिर्त

परीक्षाको लकलसमः-

लिलखत, प्रयोगात्मक ि अन्तवााताा ।

परीक्षा के न्रः-

गाउँ कायापालिकाको कायााियिे पलछ लनधाािण गनेछ ।

आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ताः-

सपु िीवेक्षकको िालग मान्यता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट तथ्याङ्कशास्र वा जनसंख्या वा
अथाशास्र वा गलणत लवषय सलहत कुनै लवषयमा कलम्तमा स्नातक वा सो सिह उत्तीणा गिे को
तथा गणकको िालग मान्यता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट तथ्याङ्कशास्र वा जनसंख्या वा
अथाशास्र वा गलणत लवषय सलहत कुनै लवषयमा कलम्तमा प्रमाणपर तह वा सो सिह उत्तीणा
गिे को हुनपु नेछ ।

दरखास्तको माध्र्मः-

ईच्छुक आवेदकिे तपशीिमा उल्िेख भए बमोलजमको पिीक्षा दस्तिु िकम जम्मा गिे को
भौचि साथ तोलकएको लमलतमा हािसािै लखलचएको पासपोटा साइजको फोटो, व्यलिगत
लवविण (Bio-Data), आफूिे प्राप्त गिे को शैलक्षक योग्यताको प्रमाणपरहरु, नेपािी
नागरिकताको प्रमाणपर तथा अनभु व आलदको प्रमाणपरको स्वयंद्वािा प्रमालणत प्रलतलिलपहरु
साथ िाखी िीतपवू क
ा को आवेदन फािम भिी हुिाक, यस कायााियको ईमेि ठे गाना
meringden@gmail.com माफा त वा स्वयम् उपलस्थत भई आवेदन लदनपु नेछ ।
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उम्मेदवारको उमेर हदः-

दिखास्त लदने अलन्तम लमलतसम्ममा १८ वषा पिू ा भई ४० वषा ननाघेको हुनपु नेछ ।

उम्मेदवार छनौटका आधारहरः- कम्प्यटू ि सम्बन्धी आधािभतू ज्ञान प्राप्त गिे को हुनपु नेछ । यस गाउँपालिकाको स्थानीय
वालसन्दािाई प्राथलमकता लदईने छ ।
दरखास्त लदने अलन्तम लमलतः- २०७६/०३/०१ गते कायाािय समय लभर । उि लदन सावाजलनक लवदा पिे मा सोको भोलिपल्ट
वा सो पलछ कायाािय खि
ु ेको पलहिो लदन कायाािय समय लभर ।
दरखास्त दस्तुरः-

सपु िीवेक्षकको िालग रु. १०००/- (एक हजाि मार)
गणकको िालग रु. ४००/- (चाि सय मार)

दरखास्त दस्तुर बझ
ु ाउने स्थानः- मेरिङदेन गाउँ कायापालिकाको कायाािय, सान्थाक्रा, ताप्िेजङु मा बझु ाउन वा यस
कायााियको नेपाि बैंक लिलमटेडमा िहेको खाता न.ं ०६२०३००००००००४००१०६३ मा
जम्मा गना सलकनेछ ।
प्रर्ोगात्मक/अन्तवायताय लमलत :- पलछ लनधाािण भए बमोलजम हुनेछ ।
करार अवलधः-

लनज लनयलु ि भएको लमलतिे बढीमा ५ (पाँच) मलहनासम्म कायम िहनेछ ।

तिबः-

नेपाि सिकाििे तोके बमोलजम हुनेछ ।

पुनश्चः-

थप जानकािीको िालग सम्पका नं. ९८६२६२३१२२ मा सम्पका गना सक्नु हुनेछ ।
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