मेरिङदेन गाउँपालिका

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

कार्ायिर् सहर्ोगी करार सेवामा पदपलू तय गने सम्बन्धी सच
ू ना
(प्रकालशत लमलतिः २०७४/०८/२२)
यस गाउँपालिका तथा अन्तगगतका वडाहरुको स्वीकृ त दिबन्दी अनसु ािका तपशीिको लवज्ञापनमा उललिलित पदहरुमा किाि
सेवामा पदपलू तग गनगपु ने भएकोिे ईच्छुक आवेदकहरुिाई दििास्त लदन यो सचू ना प्रकालशत गरिएको छ । दििास्त फािम यस
कायागियको website: www.meringdenmun.gov.np बाट डाउनिोड गिी वा मेरिङदेन गाउँ कायगपालिकाको कायागियबाट
प्राप्त गनग सलकनेछ । म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका दििास्त उपि कुनै कािवाही हुने छै न ।
लवज्ञापन नं.
पद
पद सङ्ख्र्ा
काम गनयपन ने कार्ायिर्
कै लिर्त
००७/०७४-७५ कायागिय सहयोगी
२ (दईु )
गाउँ कायगपालिकाको कायागिय
००८/०७४-७५ कायागिय सहयोगी
१ (एक)
२ नं. वडा कायागिय
००९/०७४-७५ कायागिय सहयोगी
१ (एक)
३ न.ं वडा कायागिय
०१०/०७४-७५ कायागिय सहयोगी
१ (एक)
४ नं. वडा कायागिय
०११/०७४-७५ कायागिय सहयोगी
१ (एक)
६ नं. वडा कायागिय
परीक्षाको लकलसमःयोग्यताक्रम सचू ी (Roster), प्रयोगात्मक ि अन्तवागताग
परीक्षा के न्रः-

गाउँ कायगपालिकाको कायागियिे पलछ लनर्ागिण गिे अनसु ाि हुनेछ ।

आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ताः-

मान्यता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट S.L.C. उत्तीणग गिे को वा S.E.E. पिीक्षामा कम्तीमा 1.5
GPA प्राप्त गिे को हुनु पनेछ ।

उम्मेदवार छनौटका आधारहरःक्र.सं.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

सूचकहर
उम्मेदवािको स्थायी ठे गाना
अनभु व
मालथलिो शैलक्षक योग्यता
उमेि
आवश्यक न्यनू तम शैलक्षक योग्यताको प्रलतशत
सवािी चािक अनमु लत पत्र
कम्प्यटु ि सम्बन्र्ी ज्ञान
प्रयोगात्मक पिीक्षा
अन्तवागताग
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(नोटः मालथ उललिलित क्र.स.ं १, २, ३, ४, ५, ६ ि ७ मा उललिलित सचू कहरुको कुि
प्राप्ताङ्कको ४० प्रलतशत अक
ं प्राप्त गने उम्मेदवािहरुिाई मात्र छोटो सचू ी (Short List) मा
समावेश गिी प्रयोगात्मक पिीक्षामा सलम्मलित गिाइनेछ ।)
दरखास्तको माध्र्मः-

ईच्छुक आवेदकिे तपशीिमा उलिेि भए बमोलजमको पिीक्षा दस्तिु िकम जम्मा गिे को
भौचि साथ तोलकएको लमलतमा हािसािै लिलचएको पासपोटग साइजको फोटो, व्यलिगत
लवविण (Bio-Data), आफूिे प्राप्त गिे को शैलक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु, नेपािी
नागरिकताको प्रमाणपत्र, तालिमको प्रमाणपत्र, सवािी चािक अनमु लत पत्र तथा अनुभव
आलदको प्रमाणपत्रको स्वयद्वं ािा प्रमालणत प्रलतलिलपहरु साथ िािी िीतपवू क
ग ो आवेदन फािम
भिी हुिाक, यस कायागियको ईमेि ठे गाना meringden@gmail.com माफग त वा स्वयम्
उपलस्थत भई आवेदन लदनपु नेछ ।

उम्मेदवारको उमेर हदः-

दििास्त लदने अलन्तम लमलतसम्ममा १८ वर्ग पिू ा भई ४० वर्ग ननाघेको हुनपु नेछ ।

दरखास्त लदने अलन्तम लमलतः- २०७४/०८/२८ गते कायागिय समय लभत्र । उि लदन सावगजलनक लवदा पिे मा सोको भोलिपलट
वा सो पलछ कायागिय िि
ु ेको पलहिो लदन कायागिय समय लभत्र ।
दरखास्त दस्तनरः-

रु. ४००/- (चाि सय मात्र) ि एक भन्दा बढी लवज्ञापना न.ं हरुमा दििास्त लदन चाहेमा
त्यसपलछका प्रत्येक लवज्ञापनका िालग थप १५०/- (एक सय पचास मात्र)

दरखास्त दस्तनर बनझाउने स्थानः- मेरिङदेन गाउँ कायगपालिकाको कायागिय, सान्थाक्रा, ताप्िेजङु मा बझु ाउन वा यस
कायागियको नेपाि बैंक लिलमटेडमा िहेको िाता नं. ०६२०३००००००००४००१०६३ मा
जम्मा गनग सलकनेछ ।
प्रर्ोगात्मक/अन्तवायताय लमलत :- पलछ लनर्ागिण भए बमोलजम हुनेछ ।
तिब स्के ि तथा सलन वधाः-

नेपाि सिकािको प्रचलित लनयमानसु ाि हुनेछ ।

पननश्चः-

थप जानकािीको िालग सम्पकग नं. ९७४२६-९१९४५ मा सम्पकग गनग सक्नु हुनेछ । सचू नामा
उलिेि भएबाहेकका अन्य लवर्यमा गाउँ कायगपालिकाको कायागियिे लनर्ागिण गिे बमोलजम
हुनेछ ।
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