कालिका नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
रे डक्रसग्राम लितवन
३ न प्रदे श

नेपाल

कयायभा सेवाभा कभमचायी लरने सम्फन्धी सूचना

(प्रथभ ऩटक प्रकाशित लभलत : २०७6/०1/15)

कालरका नगयऩालरकाका शचतवनका रालग तपऩसर फभोशजभको ऩदभा खुल्रा प्रलतमोलगताद्वाया प्रापवलधक कभमचायी से वा कयायभा लरनुऩने
बएकारे दे हामको ऩद य सङ्ख्मागभामोग्मता ऩुगेका नेऩारी नागरयकहरुरे मो सू चना प्रकाशित बएको लभलतरे १५ (ऩन्र) ददन लबत्र
कामामरम सभमभा तोपकए फभोशजभ याजश्व लतयेको यलसद सपहत दयखास्त ददन हुन सम्वशन्धत स

फैभा जानकायीका रालग मो सू चना

प्रकािन गरयएको छ ।

पव.नॊ.

ऩद /तह

८/07576

सूचना प्रपवलध अलधकृत
(IT Officer) / छै ठौ
सयह

९/07576

सफ-इशन्जलनमय/
लसलबर/ ऩाॉचौ

10/07576

अलसस्टे न्ट सव

इशन्जलनमय/ लसलबर/

खपटनुऩने

भाग

स्वास््म सस्था

स्मा

काममऩालरकाको
कामामरम
काममऩालरकाको
कामामरम वा वडा
कामामरम
वडा कामामरम

चौथो

न्मू नतभ िै शऺक मोग्मता
भान्मताप्राप्त शिऺण सॊ स्थाफाट computer वा ICT वा सो सयहको

१

३

२

कुनै एक पवषमभा स्नातक (BIT/BIM/BBIS/BCA/BCIS/BEIT/BSc IT/
BSc CSIT/BE Electronics and Communication Engineering/ B
Tech Electronics and Communication Engineering )
भान्मताप्राप्त शिऺण सॊ स्थाफाट लसलबर इशन्जलनमरयङ पवषमभा
कशम्तभा प्रभाणऩत्र तह उतीणम वा सो सयह
भान्मताप्राप्त शिऺण सॊ स्थाफाट लसलबर इशन्जलनमरयङ पवषमभा
कशम्तभा १५ भपहने कोषम वा सो सयह

दयखास्तभा सॊ रग्न गनुऩ
म नेकागजातहरु
१. नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको प्रभाशणत प्रलतलरपऩ,
२. िैशऺक मोग्मताको प्रभाशणत प्रलतलरपऩ तथा सॊ रग्न हुन ु
गयी प्रभाशणत गने,

ऩनेछ । ऩेि गरयने सफै प्रलतलरपऩको ऩछाडी उम्भेदवाय स्वमॊ रे हस्ताऺय

३. अनुबवको प्रभाशणत प्रलतलरपऩ,
४. प्रचलरत नेऩार कानून फभोशजभ काउशन्सर वा ऩरयषद्भा दताम बएको प्रभाशणत प्रलतलरपऩ,
 उम्भेदवाय १८ वषम उभेय ऩुया बई ४० वषम ननाघेको हुन ु ऩने ।

 दयखास्त दस्तुय् सू चना अलधकृतको रालग रु. १,०००/- ऩाॉचौ तहका रालग रु ५००।- तथा चौथो तहका रालग रु ३००। कामम पववयण य से वाका ितमहरु कयाय सम्झौताभा उल्रेख बए फभोशजभ हुनेछ ।

 भालथ उल्रेशखत पव.नॊ .८ दे शख लस.नॊ . १० सम्भ ऩदहरुका रालग नेऩार सयकायरे सभान तहका रालग तोकेको न्मूनतभ
ऩारयश्रलभक उऩरब्ध गयाइनेछ ।



दयखास्त पायाभ कालरका नगयऩालरका कामामरमको प्रिासन िाखाफाट लरन सपकने छ ।

छनौट पवलध्

१. सू चना प्रपवलध अलधकृत (IT Officer) को हकभा LGCDP काममक्रभरे लनधामयण गयेको पवलध अनुसाय Short list य अन्तवामताम । ( मस
अशघ नगयऩालरकाफाट लभलत 207४/08/29 गते प्रकाशित सू चना फभोशजभ आवेदन ददएका उम्भे दवायहरु सभे त छनौट
प्रपक्रमाभा सभावेि हुनेछन। ऩुन् आवेदन ददनुऩने छैन ।
)

२. सव इशन्जलनमय य अलसस्टे न्ट सव इशन्जलनमयको ऩदका रालग १०० ऩुणामङ्कको लरशखत ऩयीऺा , ५० ऩुणामङ्कको अन्तवामताम हुनेछ

। अन्तवामतामको अॊक भध्मे िैशऺक मोग्मताको प्राप्ताॊक प्रलतितका आधायभा फढीभा १५ अॊक , अनुबवको रालग फपढभा ५ अॊक
(फपढभा ऩाॉच फषमका रालग दाभासामीरे

) स्थानीम वाऩत फढीभा १०

अॊक( सम्फशन्धत नगयऩालरकाको फालसन्दा बए १०

,

नगयऩालरका फापहय शचतवन शजल्राको फालसन्दा बए ५ ), सभावेिी सभूह फाऩत फढीभा ५ अॊक ( कुनै एक सभावेिी सभुहसॉग
सम्फशन्धत बए २, कुनै दुई सभावेिी सभूहसॉग सम्फशन्धत बए ४ य सो बन्दा फढी सभूहसॉग सम्फशन्धत बए ५ ) य अन्तयवातामको
भुल्माॊकन वाऩत १५ अॊक पवबाजन गरयएको छ ।
( मऻ ऩुयी )
प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत

