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ू र्ना
(मिमतिः २०७४/०८/११)
नेपाल सरकारको सशतत अनदु ान िार्त त मिक्वाखोला गाउँपामलकािा मवत्तीय हस्तान्तरण भएको कायतक्रि बिोमजि स्वास््य चौकीहरुिा २४ घण्टा
प्रसमु त सेवा सञ्चालन गनत अ.न.िी. करारिा मनयत ग
ु गनपतु नभ भएबाट ्छुकुक ेवेदकहरुला दरखास्त मदन यो सचू ना प्रकामशत गररएको क । दरखास्त
र्ारि यस कायातलयको website:www.mikwakholamun.gov.np बाट डाउनलोड गरी प्राप्त गनत समकनेक । म्याद नाघी प्राप्त हुन ेएका दरखास्त
उपर कुनै कारवाही हुने कै न ।
मवज्ञापन नं.
पद पद सङख्या परीक्षाको मकमसि कै मर्यत
१०४/०७४-०७५ अ.न.िी. ४ (चार) मलमखत र अन्तवाततात
परीक्षा के न्रः-

गाउँ कायतपामलकाको कायातलयले पमक मनर्ातरण गरे अनसु ार हुनेक ।

आिश्र्क न्र्ूर्नतम र्ोग्र्ताः-

िान्यता प्राप्त संस्थाबाट अ.न.िी. कोसत उतीणत ।

दरखास्तको माध्र्मः-

छुकुक ेवेदकले उपयतत ग
ु बिोमजिको परीक्षा दस्तरु रकि साथ तोमकएको मिमतिा हालसालै मखमचएको
पासपोटत सा्जको र्ोटो, व्यमत गगत मववरण, ेर्ूले प्राप्त गरे को शैमक्षक योग्यताको प्रिाणपत्रहरु, नेपाली
नागररकताको प्रिाणपत्र तथा अनभु व ेमदको प्रिामणत प्रमतमलमपहरुसाथ राखी रीतपवू तको ेवेदन र्ाराि
भरी हुलाक तथा यस कायातलयको िेल ठे गाना mikwakhola.rm@gmail.com िार्त त वा स्वयिख
उपमस्थत भ ेवेदन मदनपु नभक ।

उम्मेदिारको उमेर हद:-

दरखास्त मदने अमन्ति मिमतसम्ििा १८ वर्त परु ा भ ३५ वर्त ननाघेको हुनपु नभ तर िमहला र अपाङखगको
उम्िेदवारको हकिा ४० वर्त ननाघेको हुनपु नभक ।

दरखास्त लदर्ने अलन्तम लमलतः-

२०७४/०८/२५ गते सम्ि र उत ग मदन सावतजमनक मवदा परे िा सोको भोमलपल्ट वा सो पमक कायातलय खल
ु ेको
पमहलो मदन ।

दरखास्त दस्तुरः-

रु. ३००.०० (तीन सय) ।

दरखास्त दस्तुर बझ
ु ाउर्ने स्थार्नः-

मिक्वाखोला गाउँ कायतपामलकाको कायातलय, साँवा ताप्लेजङु िा बझु ाउन समकनेक ।

परीक्षा कार्यक्रमः-

मलमखत तथा अन्तवाततात ।

परीक्षा लमलतः-

२०७४/०८/२८ मदउँसो ०२:००-०२:४५ बजे ।

तिबः-

सेवा करार सम्झौता बिोमजि हुने ।

...................................
(लमलत नारायण यादव)
स्वास््य तथा सरसर्ा शाखा सयं ोजक

