
 

मेरिङदने गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
(सामान्र् प्रशासन शाखा)

सान्थाक्रा, ताप्िेजङु 

१  नं. प्रदेश, नेपाि 

 

करार सेवामा पदपूलतय गने सम्बन्धी सचूना 

(प्रकालशत लमलतिः २०७४/०८/२२) 

यस गाउँपालिकाको स्वीकृत दिबन्दी अनसुािका तपशीिको लवज्ञापनमा उललिलित पदहरुमा किाि सेवामा पदपलूति गनुिपने भएकोिे ईच्छुक आवेदकहरुिाई दििास्त लदन यो 

सचूना प्रकालशत गरिएको छ । दििास्त फािम यस कायािियको website: www.meringdenmun.gov.np बाट डाउनिोड गिी वा मेरिङदेन गाउँ कायिपालिकाको 

कायािियबाट प्राप्त गनि सलकनेछ । म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका दििास्त उपि कुनै कािवाही हुने छैन । 

लवज्ञापन नं. पद पद सङ्ख ्र्ा लिलखत परीक्षा लमलत कैलिर्त 

००४/०७४-७५ इलन्जलनयि (लसलभि) १ (एक) २०७४/०९/१४  

लदनको १:०० बजे 

 

००५/०७४-७५ सब-इलन्जलनयि (लसलभि) २ (दईु) २०७४/०९/१३ 

लदनको १:०० बजे 

 

००६/०७४-७५ कम्प्यटुि अपिेटि १ (एक) २०७४/०९/१२  

लदनको १:०० बजे 

 

 

परीक्षाको लकलसमः-   लिलित, प्रयोगात्मक ि अन्तवािताि 

परीक्षा केन्रः-   गाउँ कायिपालिकाको कायािियिे पलछ लनर्ाििण गिे अनसुाि हुनेछ । 

आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ताः-  इलन्िलनर्रको िालगः 

 मान्यता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट लसलभि इलन्जलनयरिङमा स्नातक तह वा सो सिह उत्तीणि गिी नेपाि इलन्जलनयरिङ परिषदमा 

दताि भएको हुन ुपनेछ ।  

 सब-इलन्िलनर्रको िालगः 

 मान्यता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट लसलभि इलन्जलनयरिङमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सिह उत्तीणि गिी नेपाि इलन्जलनयरिङ 

परिषदमा दताि भएको हुनु पनेछ । 

 कम््र्ुटर अपरेटरको िालगः 

 मान्यता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सिह उत्तीणि गिी मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्प्यटुि सम्बन्र्ी 

कम्तीमा छ मलहना तालिम लिएको वा कम्प्यटुि लवज्ञान लवषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सिह उत्तीणि गिेको हुन ुपनेछ 

।  

समकक्षताः- लवदेशमा अध्ययन गिेका वा लवदेशी बोडिबाट पिीक्षा उत्तीणि गिेका उम्मेदवािहरुिे समकक्षताको प्रमाणपत्रको प्रमालणत 

प्रलतलिलप पेश गनुिपनेछ ।  

दरखास्तको माध्र्मः- ईच्छुक आवेदकिे तपशीिमा उलिेि भए बमोलजमको पिीक्षा दस्तुि िकम जम्मा गिेको भौचि साथ तोलकएको लमलतमा 

हािसािै लिलचएको पासपोटि साइजको फोटो, व्यलिगत लवविण (Bio-Data), आफूिे प्राप्त गिेको शैलक्षक योग्यताको 

प्रमाणपत्रहरु, नेपािी नागरिकताको प्रमाणपत्र, समकक्षताको प्रमाणपत्र (आवश्यक पनेको िालग मात्र) तथा अनभुव आलदको 

प्रमाणपत्रको स्वयंद्वािा प्रमालणत प्रलतलिलपहरु साथ िािी िीतपवूिको आवेदन फािम भिी हुिाक, यस कायािियको ईमेि ठेगाना 

meringden@gmail.com माफि त वा स्वयम ्उपलस्थत भई आवेदन लदनपुनेछ । 

उम्मेदवारको उमेर हदः- दििास्त लदने अलन्तम लमलतसम्ममा इलन्जलनयिको हकमा २१ वषि पिूा भई ३५ वषि ननाघेको ि अन्य पदको हकमा १८ वषि पिूा 

भई ३५ वषि ननाघेको हुनपुनेछ ति मलहिा ि अपाङ्गता भएका उम्मेदवािको हकमा ४० वषि ननाघेको हुनपुनेछ । 

mailto:meringden@gmail.com


 

दरखास्त लदने अलन्तम लमलतः- २०७४/०९/०७ गते कायाििय समय लभत्र । उि लदन साविजलनक लवदा पिेमा सोको भोलिपलट वा सो पलछ कायाििय िुिेको 

पलहिो लदन कायाििय समय लभत्र । 

दरखास्त दस्तुरः-  

क्र.स.ं पद दस्तुर 

१. इलन्जलनयि १,०००/- (एक हजाि रुपैयाँ मात्र) 

२. सब-इलन्जलनयि ७००/- (सात सय रुपैयाँ मात्र) 

३. कम्प्यटुि अपिेटि ७००/- (सात सय रुपैयाँ मात्र) 

दरखास्त दस्तुर बुझाउने स्थानः- मेरिङदेन गाउँ कायिपालिकाको कायाििय, सान्थाक्रा, ताप्िेजङुमा बुझाउन  वा यस कायािियको नेपाि बैंक लिलमटेडमा िहकेो 

िाता नं. ०६२०३००००००००४००१०६३ मा जम्मा गनि सलकनेछ । 

प्रर्ोगात्मक/अन्तवायताय लमलत :- पलछ लनर्ाििण भए बमोलजम हुनेछ । 

तिब स्केि तथा अन्र् सलुवधाः- नेपाि सिकािको प्रचलित लनयमानुसाि हुनेछ ।  

करार अवलधः- नेपाि सिकािबाट सोही पदमा काज वा समायोजनमाफि त् अको व्यवस्था नभएसम्मको िालग मात्र । नेपाि सिकािबाट 

कमिचािी िलटई नआएमा २०७५ आषाढ मसान्त सम्म ।  

प्राथलमकताः- मालथलिो योग्यता, न्यूनतम योग्यताको प्राप्ताङ्क/प्रलतशत, अनभुवी ि स्थानीयिाई लवशेष प्राथलमकता लदइनेछ । 

पुनश्चः- थप जानकािीको िालग सम्पकि  नं. ९७४२६-९१९४५ मा सम्पकि  गनि सक्नु हुनेछ । सचूनामा उलिेि भएबाहकेका अन्य 

लवषयमा गाउँ कायिपालिकाको कायािियिे लनर्ाििण गिे बमोलजम हुनेछ । 

 


