मेरिङदेन गाउँपालिका

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

करार सेवामा पदपूलतय गने सम्बन्धी सच
ू ना
(लमलतिः २०७४/०८/२१)
सङ्घीय मालमिा तथा स्थानीय लिकास मन्रािय, स्थानीय शासन तथा सामदु ालयक लिकास काययक्रम (LGCDP), काययक्रम समन्िय इकाई, लसंहदिबाि, काठमाडौंको प.सं.
२०७४/७५ च.नं. १२७ लमलत २०७४/०७/१७ गतेको सचू ना प्रलिलि अलिकृ त किाि सेिासम्बन्िी पर बमोलजम ईच्छुक आिेदकहरुिाई दिखास्त लदन यो सचू ना प्रकालशत
गरिएको छ । दिखास्त फािम यस कायायियको website: www.meringdenmun.gov.np बाट डाउनिोड गिी िा मेरिङदेन गाउँ काययपालिकाको कायायियबाट प्राप्त गनय
सलकनेछ । म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका दिखास्त उपि कुनै काििाही हुने छै न ।
लवज्ञापन नं.
पद
पद सङ्ख्र्ा
लिलखत परीक्षा कार्यक्रम
कै लिर्त
००३/०७४-०७५ सचू ना प्रलिलि अलिकृ त
१ (एक)
२०७४/०९/०९
लदनको १:०० बजे
परीक्षाको लकलसमः-

लिलखत, प्रयोगात्मक ि अन्तिायताय

परीक्षा के न्रः-

गाउँ काययपालिकाको कायायियिे पलछ लनिायिण गिे अनसु ाि हुनेछ ।

आवश्र्क न्र्नू तम र्ोग्र्ताः-

िोक सेिा आयोगिे लिने कम्प्यटु ि अलिकृ त पदको न्यनू तम योग्यता िा मान्यता प्राप्त लशक्षण सस्ं थाबाट Computer िा
Information and Communication Technology िा सो सिहको लिषयहरु मध्ये कुनै एक लिषय लिई स्नातक (BIT,
BIM, BBIS, BCA, BCIS, BEIT, BSc.IT, BSc.CSIT) उत्तीणय गिे को हुनपु ननेछछ ।

दरखास्तको माध्र्मः-

ईच्छुक आिेदकिे तपशीिमा उल्िेख भए बमोलजमको पिीक्षा दस्तुि िकम जम्मा गिे को भौचि साथ तोलकएको लमलतमा
हािसािै लखलचएको पासपोटय साइजको फोटो, व्यलिगत लिििण (Bio-Data), आफूिे प्राप्त गिे को शैलक्षक योग्यताको
प्रमाणपरहरु, नेपािी नागरिकताको प्रमाणपर तथा अनभु ि आलदको प्रमाणपरको स्ियद्वं ािा प्रमालणत प्रलतलिलपहरु साथ िाखी
िीतपिू यकको आिेदन फािम भिी हुिाक, यस कायायियको ईमेि ठे गाना meringden@gmail.com माफय त िा स्ियम्
उपलस्थत भई आिेदन लदनपु ननेछछ ।

उम्मेदवारको उमेर हदः-

दिखास्त लदने अलन्तम लमलतसम्ममा २१ िषय पिु ा भई ३५ िषय ननाघेको हुनपु ननेछछ ति मलहिा ि अपाङ्गता भएका उम्मेदिािको
हकमा ४० िषय ननाघेको हुनुपननेछछ ।

उम्मेदवार छनौटका आधारहरःक्र.स.ं
१.
२.
३.
४.

सच
ू कहर
शैलक्षक योग्यता
कायय अनभु ि (सचू ना अनुसािको न्यूनतम शैलक्षक योग्यता हालसि गिे पश्चात्)
उम्मेदिािको स्थायी ठे गाना
२ िषयभन्दा मालथ स्थानीय शासन तथा सामदु ालयक लिकास काययक्रममा ICT Volunteer िा
Expert िा अन्य कुनै सामदु ालयक लिकास काययक्रममा सचू ना प्रलिलि अलिकृ तको रुपमा कायय
गिे को
५.
लिलखत पिीक्षा
६.
प्रयोगात्मक पिीक्षा
७.
अन्तिायताय
(नोटः मालथ उलल्िलखत क्र.सं. १, २, ३ ि ४ मा उलल्िलखत सचू कहरुको कुि प्राप्ताङ्कको ५० प्रलतशत
उम्मेदिािहरुिाई मार छोटो सचू ी (Short List) मा समािेश गिी लिलखत पिीक्षामा सलम्मलित गिाइनेछ ।)

पर्
ू ाय ङ्खक
३०
४०
२०
१०

५०
३०
२०
अंक प्राप्त गननेछ

दरखास्त लदने अलन्तम लमलतः-

२०७४/०९/०६ गते कायायिय समय लभर । उि लदन साियजलनक लिदा पिे मा सोको भोलिपल्ट िा सो पलछ कायायिय खुिेको
पलहिो लदन कायायिय समय लभर ।

दरखास्त दस्तुरः-

रु. १०००/- (एक हजाि मार)

दरखास्त दस्तरु बझ
ु ाउने स्थानः-

मेरिङदेन गाउँ काययपालिकाको कायायिय, सान्थाक्रा, ताप्िेजङु मा बझु ाउन िा यस कायायियको नेपाि बैंक लिलमटेडमा िहेको
खाता नं. ०६२०३००००००००४००१०६३ मा जम्मा गनय सलकनेछ ।

प्रर्ोगात्मक/अन्तवायताय लमलत :-

पलछ लनिायिण भए बमोलजम हुनेछ ।

करार अवलधः-

२०७५ असाि मसान्त सम्म

तिबः-

मालसक रु. ४०,०००/- ि दगु यम भत्ता ७,५००/-

पुनश्चः-

थप जानकािीको िालग सम्पकय नं. ९७४२६-९१९४५ मा सम्पकय गनय सक्नु हुनेछ ।

