मेरिङदेन गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
पदपूलतय सलमलत
सान्थाक्रा, ताप्िेजुङ
१ नं. प्रदेश, नेपाि

अ.हे.व. ि का.स. सेवा किािमा पदपलू तय गने सम्बन्धी सच
ू ना !!!
(प्रथम पटक प्रकाशित शमशतिः २०७८/०५/२४ गते शिशििार)

यस मेररङदेन गाउँपाशलकामा अ.िे.व. र कायाजलय सियोगी पदका लाशग स्वास््य संस्थामा ररक्त रिेका पदमा शिशकत्सक वा
स्वास््यकमी करार सेवामा व्यवस्थापन गने सम्िन्धी कायजशवशध, २०७६, मेररङदेन गाउँपाशलकामा करारमा प्राशवशधक कमजिारी
व्यवस्थापन गने सम्िन्धी कायजशवशध, २०७७ तथा गाउँ कायजपाशलकाको शमशत २०७८/०४/१७ गतेको शनर्जयानूसार खल
ु ा प्रशतस्पधाजिाट
सेवा करारमा कमजिारी पदपशू तज गनुजपने भएकोले देिाय िमोशर्मको योग्यता पगु ेका ईच्छुक नेपाली नागररकले प्रथम पटक सिू ना
प्रकाशित भएको शमशतले १५ शदन शभत्र दरखास्त पेि गनज यो सिू ना प्रकाशित गररएको छ । दरखास्तको लाशग कायाजलयको website:
www.meringdenmun.gov.np िाट दरखास्त र िोलकिोल फाराम डाउनलोड गरी कायाजलयमा मात्र दरखास्त शदन सशकनेछ ।
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१) आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता:
क) अ.िे.व. को लाशग मान्यता प्राप्त िैशिक 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 परू ा भई ४५ िर्ज ननाघेको िुनुपने 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 उम्मेद्वारले न्यनू तम िोलकिोल शसलिन्दी (खामिन्दी) फाराममा उल्लेख
गरे िमोशर्म िुनछ
े ।
४) आवश्र्क कागजातहरु: (सम्पर्ू ज कागर्ातिरु उम्मेद्वार आफैं ले प्रमाशर्त गरी पेि गनुजपनेछ)
क) नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रशतशलपी १ (एक) प्रशत,
ख) पासपोटज साईर्को फोटो ३ (तीन) प्रशत,
ग) सम्पर्ू ज िैशिक योग्यताको प्रमार्पत्रिरुको प्रशतशलपी १/१ प्रशत,
घ) सम्िशन्धत पररर्दमा दताज भएको प्रमार्पत्र,
ङ) एन.सी.सी. िैंक मेररङदेन िाखाको ग-१.१ आन्तररक रार्स्व खाता न.ं १५३०००००१३४०१ मा दस्तरु िझु ाएको भौिर,
ि) कायज अनभु व 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 गते
८) काम गनयपु ने स्थान: कायाजलयले तोके को स्वास््य/सामदु ाशयक िौ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: सशमशतले तोके िमोशर्म िुनेछ । अन्य कुरािरु प्रिशलत कानून तथा सशमशतको शनर्जयानूसार िुनछ
े र थप
र्ानकारीका लाशग ९८५२६६०१९७ मा सम्पकज राख्नसशकनेछ ।
............................
(रत्नेश्वर प्रसाद साि)
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