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 आवश्यकतभ     
 

प्रथम पटक प्रकालित लमलत : २०७४/०८/२९  

नेपाि सरकार, सङ्घीर् मालमिा तथा स्थानीर् लिकास मन्त्रािर्, स्थानीर् िासन तथा सामदुालर्क लिकास कार्यक्रम अन्त्तरगयत र्स 

कार्ायिर्मा एक जना सचूना प्रलिलि अलिकृत(IT Officer) को आिश्र्कता रहकेोिे र्ोग्र्ता पगुेका नेपािी नागररकहरुबाट र्ो सचूना 

प्रकालित भएको लमलतिे १५ लदन लभर र्स कार्ायिर्मा दरखास्त आह्वान गररन्त्छ । 

क) पदको लववरण 

क्र.स. लवज्ञभपन नं. पद आवश्यक सखं्यभ सेवभको प्रकृलत 

१ ०१/०७४-०७५ सचुना प्रलिलि अलिकृत(IT Officer) १ करार 

र्ख) आवश्यक न्यूनतम शैलिक योग्येतभ:  िोकसेिा आर्ोगिे लिन ेकम्प्र्टुर अलिकृत पदको न्त्र्नूतम र्ोग्र्ता िा मान्त्र्ता प्राप्त 

लिक्षण संस्थाबाट Computer िा Information and Communications Technologies िा सो सरहको लिषर्हरु मध्रे् कुन ैएक 

लिषर् लिर्य स्नातक (BIT, BIM, BBIS, BCA, BCIS, BSc.IT, BSc, CSIT) उपालि प्राप्त गरेको (नेपाि बालहरको प्रमाणपर भए 

नेपािको लिश्वलिद्यािर्बाट समकक्षता लनिायरण गररएको प्रमाणपर), कार्य अनभुि भए अनभुिको प्रमाणपर ।    

ग) आवश्यक कभगजभत : (१) व्र्लिगत लििरण (२) नपेािी नागररकताको प्रमाणपरको प्रलतलिपी (३) न्त्र्नूतम िैलक्षक र्ोग्र्ताको 

प्रमाण परको प्रलतलिपी (४) दरखास्त दस्तरु बझुाएको नगदी रलसद । उल्िेलखत प्रमाणपरका प्रलतलिपीहरु स्िर्म ्प्रमालणत गरी दरखास्त 

साथ पेि गनुय पनेछ । 

घ) उमेरको हद : दरखास्त बझुाउने अलन्त्तम लमलतसम्पम २१ बषय परूा भई ३५ िषय ननाघकेो तथा मलहिा र अपाङ्ग उम्पमेदिारको हकमा 

२१ बषय परूा भई ४० बषय ननाघकेो । 

ङ) करार अिलि : २०७५ असार मसान्त्तसम्पम । 

च) कभयाशता लववरण (TOR) : स्थानीर् िासन तथा सामदुालर्क लिकास कार्यक्रमको िेिसार्ट (lgcdp.gov.np) को गहृपषृ्ठमा उल्िेख 

भएको सचुना बमोलजम हुने । 

छ) छनौट प्रलक्रयभ : छोटो सचूी लिलि तथा आिश्र्कता अनसुार लिलखत, प्रर्ोगात्मक परीक्षा र अन्त्तिायताय हुनछे । 

ज) दरखास्त दस्तुत बापत रु. १०००/- (एक हजार) मार र्स कार्ायिर्मा नगद बझुाई सो को रलसद संिग्न गनुय पनेछ । 

झ) सेिा र सलुििा : तिब रु. ४००००/- (अक्षेरुपी चालिस हजार) मार  

ञ) दरखास्त फारम र पाठ्र्क्रम र्स कार्ायिर्को िेिसार्ट www.gurbhakotmun.gov.np तथा र्स कार्ायिर्बाट प्राप्त गनय सलकन े

छ । रीतपिूयक दरखास्त फारम भरी र्स कार्ायिर्मा बझुाउन ुपने छ । रीत नपरु्ायर् आएको दरखास्त उपर कुनै कारिाही हुने छैन ।   

द्रष्टव्य: लिस्ततृ जानकारीको िालग गभुायकोट नगरपालिकाको िेिसार्ट www.gurbhakotmun.gov.np मा हनेुय हुन तथा र्स 

कार्ायिर्को फोन न.ं ४१००७२/९८४८२०२७७८  मा सम्पपकय  गनय सलकने छ । 

          प्रमुर्ख प्रशभसकीय अलिकृत 


