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कममचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
(प्रकाशित शमशत: २०७४/०८/२८)
स्थानीय शासन तथा सामुदाययक यवकास कायमक्रम अन्तरगत यस कायामलयमा एक जना सच
ू ना प्रयवयध अयधकृत
(IT Officer) को आवश्यकता रहेकोले, योग्यता पुगेका नेपाली नागररकहरूबाट यो सूचना प्रकायशत भएको यमयतले १५
यदन यभत्र यस कायामलयमा दरखास्त आव्हान गररन्छ |
तपयशल:
- पद: सचू ना प्रशिशध अशधकृ त (IT Officer)
- आवश्यक सख्
ं या: १ (एक)
- योग्यता: लोक सेिा आयोगले शलने “कम्प्यटु र अशधकृ त” पदको न्यनु तम योग्यता िा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट Computer िा
Information and Communications Technologies िा सो सरहको शिषयहरु शलई स्नातक गरे को उपाशधलाई आधार माशननेछ |
- आवश्यक कागजात: व्यशिगत शििरण, नागररकताको प्रमाण पत्र, िैशक्षक योग्यताका प्रमाण पत्र (नेपाल बाशहरको प्रमाण पत्र भए ,
नेपालको शिश्वशिद्यालयबाट equivalence गररएको प्रमाण पत्र), कायय अनभु ि भए अनभु िको प्रमाण पत्रहरू तथा अन्य कागजातहरु |
- कायम शतम यववरण (TOR): स्थानीय िासन तथा सामदु ाशयक शबकास काययक्रमको िेबसाइट (lgcdp.gov.np) को गृह पृष्ठमा
उल्लेख भएको सचू ना बमोशजम हुने |
- आवेदन शुल्क: रू. १०००/- (अक्षरमा रू. एक हजार मात्र)
नोट:
- इच्छुक उम्पमदे िारले उल्लेशखत शमशत शभत्र प्राप्त हुने गरी व्यशिगत शििरण , नागररकताको प्रमाणपत्र , िैशक्षक योग्यताका प्रमाण
लगाएतका काजगात ), कायय अनभु ि भए अनभु िको प्रमाण पत्रहरु तथा अन्य कागजातहरु राखी हुलाक िा इमेल
birendranagar.surkhet@gmail.com, िा स्ियं उपशस्थत भई आिेदन शदन सशकने छ ।
म्पयाद नाशघ प्राप्त हुन आएका दरखास्त उपर कुनै कारिाही गररने छै न
- अवेदन परे का मध्येबाट छोटो सचु ी (short list) प्रकाशन पश्चात पररक्षाको मममत तोमकने छ |
- परीक्षाको मकमसमः मिमित र ऄन्तरवाताा
- मिमित परीक्षाको नमतजासंगै मौमिक परीक्षाको मममत तोमकनेछ ।
............................
(कृ ष्ण बहादरु खड्का)
प्रमख
ु प्रिासशकय अशधकृ त

