कर्णाली प्रदे श सरकणर

मुख्यमन्त्री तथण मन्त्न्त्रपररषद्को कणयणालय

प्रदे श तथण स्थणनीय शणसन सहयोग कणयाक्रम

प्रदे श कणयाक्रम कणयणान्त्वयन इकणइा
कर्णाली प्रदे श

पर सं ख्यणM–२०७८।0७९

Email:ppiu.karnali@.plgsp.gov.np
वीरे न्त्रनगर, सुर्खेत

चलणनी.नं.–

मममतिः २०७८।07। १०

सेवण करणरमण मलने सम्बन्त्धी सूचनण
(सुचनण प्रकणन्त्शत मममत : २०७८।07। १० )
१. मुख्यमन्त्री तथण मन्त्न्त्रपररषद्को कणयणालय अन्त्तगात प्रदे श तथण स्थणनीय शणसन सहयोग कणयाक्रम, कणयाक्रम

कणयणान्त्वयन इकणइाको आ.व. २०७८।०७९ को स्वीकृत वणयषाक कणयाक्रम अन्त्तगात स्थणनीय तहको न्त्यणययक
समममतको न्त्यणययक कणयासम्पणदनमण सहर्ीकरर् गने कर्णाली प्रदे शकण मन्त्रणलयहरुमण सूचनण प्रयवमध
सहर्कतणाको सेवण उपलब्ध गरणउने गरी दे हणयको सं ख्यण र योग्यतण भएको सूचनण प्रयवमध सहर्कतणाको सेवण
आवश्यक भएकोले इाच्छु क योग्यतण पुगेकण नेपणली नणगररकहरुले यो सूचनण प्रकणन्त्शत भएको मममतले १५
(पन्त्र)
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ईमेल

vacancy.karnali@gmail.com मण दरर्खणस्तसणथ आवश्यक कणगर्णत सयहत आवेदन (रणयिय वणन्त्र्ज्य बैंक
मलममटे ड सुर्खेत शणर्खणमण रहे को प्रदे श लेर्खण मनयन्त्रकको कणयणालयको र्खणतण नं.१०००१००२०१०१०००
कणयणालयको कोड नं.३०१००६८०४६ मण रु.१०००/- शुल्क सयहत) ददन हुन यो सूचनण प्रकणशन गररएको
छ। दरर्खणस्त फणरणम, आवश्यक योग्यतण लगणयत यवज्ञणपनको यवस्तृत यववरर् मुख्यमन्त्री तथण मन्त्न्त्रपररषदको
कणयणालयको वेबसणइट www.ocmcm.karnali.gov.np मण हे न ा सयकन्त्छ।
पद, नणम

सं ख्यण

सूचनण प्रयवमध सहर्कतणा

३

२.शैन्त्िक योग्यतण र अनुभव:
१. नेपणली नणगररक ।
२. (न्त्यूनतम योग्यतण) सूचनण प्रयवमध सहर्कतणा उम्मेदवणरले मणन्त्यतण प्रणप्त यवश्वयवद्यणलयबणट कन्त्म्तमण पमन
कम््युटर ईन्त्न्त्र्मनयररङमण स्नणतक वण इलेक्ट्रोमनक्ट्स ईन्त्न्त्र्मनयररङ्गमण स्नणतक वण इलेन्त्क्ट्रकल र इलेक्ट्रोमनक्ट्स

ईन्त्न्त्र्मनयररङ्गमण स्नणतक वण इले क्ट्रोमनक्ट्स र कम्यूमनकेशन ईन्त्न्त्र्मनयररङ्गमण स्नणतक वण प्रमुर्ख यवषय कम््युटर
सणइन्त्स मलई स्नणतक (BIT / BIM / BBIS / BCA / BCIS / BEIT / BSC CSIT) उत्तीर्ा गरे को हुन ु पनेछ ।

३. अनुभवको हकमण तोयकएको शैन्त्िक योग्यतण हणाँमसल गरी सम्बि कणयामण कणयाको अनुभव भएको ।
४. 21 वषा उमेर पुरण भई 4५ वषा ननणघेको हुनपु ने ।
५. अन्त्य प्रचमलत कणनुनद्वणरण अयोग्य नभएको ।
३. दरर्खणस्तमण संलग्न गनुपा नेिः उम्मेदवणरको व्यन्त्िगत यववरर्, शैन्त्िक योग्यतणको प्रमणन्त्र्त प्रमतमलयप, नेपणली
नणगररकतणको प्रमणर्परको प्रमणन्त्र्त प्रमतमलयप, अनुभवको प्रमणन्त्र्त प्रमतमलयप तथण प्रचमलत नेपणल कणनून
बमोन्त्र्म यवमभन्न कणउन्त्न्त्सल वण पररषद् वण अन्त्यमण दतणा भएको प्रमणन्त्र्त प्रमतमलयप सं लग्न हुनपु नेछ । पेश
गररने सबै प्रमतमलयपको पछणडी उम्मेदवणर स्वयंले हस्तणिर गरी प्रमणन्त्र्त गने ।
“व्यणवसणययक र मसर्ानशील प्रशणसन यवकणस: समृयि र सुशणसन”
फोन नं. 083-520529, 520549

