e]/Lu+uf नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय
/ftfrf}/, सुखत
६ नं देश, नेपाल

आव यकता
थम पटक कािशत िमित : २०७४/०(/!@
नेपाल सरकार, सङ्घीय मािमला तथा थानीय िवकास म ालय, थानीय शासन तथा सामदु ाियक िवकास काय म अ तरगत यस
कायालयमा एक जना सचू ना िविध अिधकृ त(IT Officer) को आव यकता रहेकोले यो यता पगु ेका नेपाली नाग रकह बाट यो सचू ना
कािशत भएको िमितले १५ िदन िभ यस कायालयमा दरखा त आ ान ग र छ ।
क) पदको िववरण
.स.

िव ापन न.ं

पद

आव यक सं या

सेवाको कृित

१
०१/०७४-०७५
सचु ना िविध अिधकृ त(IT Officer)
१
करार
ख) आव यक यनू तम शैि क यो येता:लोकसेवा आयोगले िलने क यटु र अिधकृ त पदको यनू तम यो यता वा मा यता ा
िश ण सं थाबाट Computer वा Information and Communications Technologies वा सो सरहको िवषयह म ये कुनै एक
िवषय िलइ नातक(BIT, BIM, BBIS, BCA, BCIS, BSc.IT, BSc,CSIT) उपािध ा गरे को (नेपाल बािहरको माणप भए
नेपालको िव िव ालयबाट समक ता िनधारण ग रएको माणप ), काय अनभु व भए अनभु वको माणप ।
ग) आव यक कागजात: (१) यि गत िववरण (२) नेपाली नाग रकताको माणप को ितिलपी (३) यनू तम शैि क यो यताको
माण प को ितिलपी (४) दरखा त द तरु बझु ाएको नगदी रिसद । उ लेिखत माणप का ितिलपीह वयम् मािणत गरी दरखा त
साथ पेश गनु पनछ ।
घ) उमेरको हद: दरखा त बझु ाउने अि तम िमितस म २१ बष परू ा भई ३५ वष ननाघेको तथा मिहला र अपाङ्ग उ मेदवारको हकमा
२१ बष परू ा भई ४० बष ननाघेको ।
ङ) करार अविध : २०७५ असार मसा तस म ।
च) कायशत िववरण (TOR): थानीय शासन तथा सामदु ाियक िवकास काय मको वेवसाइट (lgcdp.gov.np) को गृहपृ मा
उ लेख भएको सचु ना बमोिजम हने ।
छ) छनौट ि या :छोटो सचू ी िविध तथा आव यकता अनसु ार िलिखत, योगा मक परी ा र अ तवाता हनेछ ।
ज) दरखा त द तुत बापत . १०००/- (एक हजार) मा यस कायालयमा नगद बुझाई सो को रिसद संल न गनु पनछ ।
झ) सेवा र सिु वधा : तलब . ४००००/- (अ े पी चािलस हजार) मा
ञ) दरखा त फारम र पाठ्य म यस कायालयको वेवसाइट www.bherigangamun.gov.np तथा यस कायालयबाट ा गन सिकने
छ । रीतपवू क दरखा त फारम भरी यस कायालयमा बुझाउनु पन छ । रीत नपयु ाइ आएको दरखा त उपर कुनै कारवाही हने छै न ।
य:िव तृत जानकारीको लािग e]/Lu+uf नगरपािलकाको वेवसाइट www.bherigangamun.gov.np मा हेनु हन तथा यस
कायालयको फोन न.ं %$)!%$,%$)#!!/(*%*)^$!!! मा स पक गन सिकने छ ।
मख
ु शासक य अिधकृत

