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IT Officer भनाय सम्बन्धी भूमे गाउँपालिकाको सूचना 
 

(प्रकालशत लमलतिः २०७४/०८/२५) 
 

संघीय माममला तथा स्थानीय मिकास मन्त्रालय, स्थानीय शासन तथा सामुदामयक मिकास काययक्रम (LGCDP), काययक्रम समन्वय इकाई, मसंहदरबार, काठमाड कंो 

प.सं. ०७४/७५, च.नं. १२७, मममत २०७४/०७/१७ गतेको सूचना प्रमिमि अमिकृतको करार सेिा सम्बन्धको पत्रानुसार यस गाउँ काययपामलकाको कायायलयको लामग 

देहाय बमोमिमको शतयहरुको अिीनमा रही सूचना प्रमिमि अमिकृत (IT Officer) सेिा करारमा मनयुक्त गनुयपने भएकोले इचु्छक उमे्मदिारले यस गाउँ काययपामलकाको 

कायायलयमा रीतपूियक दरखास्त मदनुहुन यो सूचना प्रकामशत गररएको छ ।  

१. आरे्दन लदने अन्तिम लमलतिः २०७४/०९/१० गते कायायलय समयमा ।  

२. शैलिक र्ोग्यतािः  लोकसेिा आयोगले मलने “कम्प्यूटर अमिकृत” पदको नू्यनतम् योग्यता िा मान्यता प्राप्त मशक्षण संस्थाबाट Computer िा 

Information & Communication Technologies िा सो सरहको मिषयहरु मधे्य कुनै एक मिषय मलई स्नातक (BIT, BIM, BBIS, BCA, BCIS, 

BEIT, BSc. IT. BSc. CSIT) को उपामि हामसल गरेको ।  

३. सूचना प्रलर्ल  अल कत तको कार्य शतयको लर्र्र  (TOR): २०७४/०३/२८ गतेको स्वीकृत समचि स्तरीय मनणययमा उले्लख भए बमोमिम ।  

४. संिग्न गनुयपने कागजातहरुिः व्यक्तक्तगत मििरण (Bio-Data), नागररकताको प्रमाणपत्र, शैमक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु, अनुभिका प्रमाणपत्रहरु ।  

५. आरे्दन लदने तररकािः बँुदा नं. ४ मा उले्लख भएका कागिातहरु एिं बँुदा नं. ६ मा तोमकएको शुल्क नेपाल बैंक मलममटेड, मुमसकोट शाखा क्तस्थत यस 

कायायलयको नाममा रहेको मूल खाता नं. ०७७०३००००००००४००१००८ मा िम्मा गरी भ चर संलग्न राखी हुलाक, इमेल िा स्वयं उपक्तस्थत भई आिेदन मदने।  

६. आरे्दन शुल्किः रू. १,०००।– (एक हिार रुपैयाँ मात्र) 

७. उमे्मदर्ार छनौटका आ ारहरु देहार् बमोलजम हुनेछन् : 

क्र.सं. सूचकहरु पू ायङ्क 

१ शैमक्षक योग्यता (सूचना अनुसारको नू्यनतम् शैमक्षक योग्यताका आिारमा) ३० 

२ कायय अनुभि (सूचना अनुसार नू्यनतम शैमक्षक योग्यता हामसल गरे पश्चात) ४० 

३ उमे्मदिारको स्थायी ठेगाना २० 

४ २ िषयभन्दा मामथ स्थानीय शासन तथा सामुदामयक मिकास काययक्रममा ICT Volunteer  िा Expert िा अन्य कुनै 

सामुदामयक मिकास काययक्रममा सूचना प्रमिमि अमिकृतको रुपमा कायय गरेको 

१० 

 जम्मा १०० 
 

८. तिब से्कििः रु. ४०,०००।– र दूगयम भत्ता रु. ७,५००।- समहत मामसक िम्मा रु. ४७,५००।– (सत्चालीस हिार पाँच सय मात्र) 

९. करार अर्ल िः २०७५ असार मसान्तसम्म ।  

१०. थप जानकारीको िालगिः  

सम्पकय  नं. ९८५७८२४२३२, ९७४८१५४४१४    इमेििः bhumemun@gmail.com  रे्बसाइटिः www.bhumemun.gov.np  

११. सूचनामा उले्लख भए बाहेकका अन्य कुराहरु प्रमुख प्रशासकीय अमिकृतको संयोिकत्वमा रहेको उमे्मदिार छन ट तथा मसफाररश समममतले मनिायरण गरे 

बमोमिम हुनेछ ।  

प्रमुख प्रशासकीर् अल कत त 
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