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अ.हे.व. ि का.स. सेवा किािमा पदपूलतय गने सम्बन्धी सूचना !!! 

(प्रथम पटक प्रकाशित शमशतिः २०७८/०५/२४ गत ेशिशििार) 
 

 
“व्यवसाशयक र शसर्जनिील प्रिासन: शवकास, समशृि र सुिासन” 

(Professional and Creative Administration: Development, Prosperity and Good Governance)  
      meringdenmun.gov.np            ००९७७-९८५२६-६०-८२२                  meringden@gmail.com 

पाना संख्र्ा -  1 

यस मेररङदने गाउँपाशलकामा अ.ि.ेव. र कायाजलय सियोगी पदका लाशग स्वास््य संस्थामा ररक्त रिकेा पदमा शिशकत्सक वा 

स्वास््यकमी करार सेवामा व्यवस्थापन गने सम्िन्धी कायजशवशध, २०७६, मेररङदने गाउँपाशलकामा करारमा प्राशवशधक कमजिारी 

व्यवस्थापन गन ेसम्िन्धी कायजशवशध, २०७७ तथा गाउँ कायजपाशलकाको शमशत २०७८/०४/१७ गतेको शनर्जयानूसार खलुा प्रशतस्पधाजिाट 

सेवा करारमा कमजिारी पदपशूतज गनुजपन ेभएकोल े दिेाय िमोशर्मको योग्यता पगुेका ईच्छुक नपेाली नागररकल ेप्रथम पटक सिूना 

प्रकाशित भएको शमशतले १५ शदन शभत्र दरखास्त पेि गनज यो सिूना प्रकाशित गररएको छ । दरखास्तको लाशग कायाजलयको website: 

www.meringdenmun.gov.np िाट दरखास्त र िोलकिोल फाराम डाउनलोड गरी कायाजलयमा मात्र दरखास्त शदन सशकनेछ ।  

लनम्नः 

लव.नं.  लकलसम पद तह सेवा समुह संख्र्ा कैलिर्त 

१०१/०७८-०७९ खलुा अ.ि.ेव. सिायक िौंथो स्वास््य  ि.ेई. २ (दईु) शलङतेप र नाल्िु स्वा.िौ. 

१०२/०७८-०७९ खलुा का.स. श्रेर्ी शवशिन प्रिासन सामान्य प्रिासन ३ (तीन) मिाश्रेङ स्वा.िौ., थुङथाप, सारसुङ र 

िाँगा सा.स्वा.ई. १०३/०७८-०७९ मशिला का.स. श्रेर्ी शवशिन प्रिासन सामान्य प्रिासन १ (एक) 

१) आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता: 

क) अ.ि.ेव. को लाशग मान्यता प्राप्त िशैिक संस्थािाट शसएमए कोसज उशतर्ज भएको वा सो भन्दा माशथ, 

ख) का.स. को लाशग मान्यता प्राप्त िैशिक संस्थािाट SEE उशतर्ज भएको वा सो भन्दा माशथ, 

ग) अ.ि.ेव. को लाशग दरखास्त शदने शमशतमा १८ िर्ज परूा भई ४५ िर्ज ननाघेको िनुुपने तर का.स. को लाशग ३५ वर्ज ननाघेको 

िुनुपनेछ ।  

२) किाि अवधी: २०७९ साल आर्ाढ मसान्तसम्म (कायज सम्पादनको आधारमा म्याद थप िुने) 

३) तिब: अ.ि.ेव. लाशग रु.२८,६१०/- का.स.को लाशग उम्मदे्वारल ेन्यनूतम िोलकिोल शसलिन्दी (खामिन्दी) फाराममा उल्लेख 

गरे िमोशर्म िुनछे ।  

४) आवश्र्क कागजातहरु: (सम्परू्ज कागर्ातिरु उम्मेद्वार आफैं ल ेप्रमाशर्त गरी पेि गनुजपनेछ) 

क) नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रशतशलपी १ (एक) प्रशत, 
ख) पासपोटज साईर्को फोटो ३ (तीन) प्रशत, 
ग) सम्परू्ज िैशिक योग्यताको प्रमार्पत्रिरुको प्रशतशलपी १/१ प्रशत, 

घ) सम्िशन्धत पररर्द  मा दताज भएको प्रमार्पत्र, 

ङ) एन.सी.सी. िैंक मेररङदने िाखाको ग-१.१ आन्तररक रार्स्व खाता न.ं १५३०००००१३४०१ मा दस्तुर िुझाएको भौिर,  

ि) कायज अनुभव र ताशलम भए सोको प्रमार्पत्र प्रशतशलपी १/१ प्रशत । 

५) आवेदन दस्तुि: अ.ि.ेव. पदका लाशग रु. ५००/- (पाँि सय मात्र) र का.स. पदका लाशग रु.२००/- (दईु सय मात्र)  

६) दिखास्त लदने अलन्तम लमलत: २०७८/०६/०७ गते  

७) दोब्बि दस्तुि सलहत दिखास्त लदने लमलत: २०७८/०६/१४ गत े

८) काम गनुयपने स्थान: कायाजलयले तोकेको स्वास््य/सामदुाशयक िौकी/ईकाईमा  

९) पिीक्षाको लकलसम: कायजशवशधको दफा ४ मा तोशकए िमोशर्म र अ.ि.ेव. को शलशखत (वस्तुगत)/अन्तवाजताज र का.स.को 

अन्तवाजताज  

१०) पिीक्षा लमलत ि स्थान: सशमशतल ेतोके िमोशर्म िनुेछ । अन्य कुरािरु प्रिशलत कानून तथा सशमशतको शनर्जयानूसार  िुनछे र थप 

र्ानकारीका लाशग ९८५२६६०१९७ मा सम्पकज  राख्नसशकनेछ । 
............................ 

(रत्नेश्वर प्रसाद साि) 

सदस्य सशिव  


