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सूचना िविध अिधकृत करारमा पदपू त गन स ब धी सचूना 
( थम पटक कािशत िमित २०७७।०४।२२) 

 
थानीय शासन सहयोग काय म (PLGSP) अ तगत यस गाउँपािलकामा आव यक सूचना िविध अिधकृत करारमा 

पदपू तका लािग िन  बमोिजम यो यता पगेुका इ छुक नेपाली नाग रकले १५ दन िभ  माग बमोिजमका िववरण 
र राज  ितरेका रिसद सिहत यस कायालयमा िनवेदन दन न अनुरोध छ । 
 

१. आव यक यूनतम यो यता र अनुभव :- 
 क)  मा यता ा  िश ण सं थाबाट Computer वा Information and Communications Technologies वा सो 

सरहको िवषयह  म य कुन ैएक िवषय िलइ ातक तह (BIT, BIM, BBIS, BCA, BCIS, BEIT, B.SC IT, 

B.Sc, CSIT) उ ीण 
 ख) अनुभव र सीप: स ब धीत े मा काय अनुभव भएको 
 ग)  उमरे : क तीमा २१ वष पुरा भई ३५ वष ननाघेको (मिहलाको हकमा ४० ननाघकेो) 
२. दरखा त दने थान :  माडी गाउँपािलकाको कायालय, घ तगाउँ, रो पा । 
३. दरखा त दने अि तम िमित : २०७७/०५/०४ 

४. आवेदनको द तुर :  १०००।–   
५. छनौटको किसम : ारि भक यो यता म तथा अ तवाता 
६. आवेदन साथ संल  कागजातह  : आवेदक वयमले मािणत गरेको दहेाय बमोिजम कागजातको ितिलह  

 नाग रकता 
 युनतम यो यताको ल धांक माणप , चा रि क माण प  

 अनुभव खु ने कागजात 

 २ ित पासपोट साइजको फोटो 
७. सेवा सुिवधा : थानीय सेवाको छैठ  तह सरह 

८. पदले स पा दत गनुपन कायिववरण : सूचना िविध अिधकृतको काय िववरण, पा र िमक तथा सेवा सुिवधा 
स ब धी संि  कायिविध, २०७७ बमोिजम  
 

नोट :- आवेदन फारम र सूचना िविध अिधकृत पदको कायिववरण लगायत अ य जानकरी यसै कायालयमा स पक 
राखी वा www.madimunrolpa.gov.np बाट ा  गन स कनेछ । 

 

  

.स. िव ापन न.ं पद तह सं या 
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