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प.सं. २०७९/०८०                                                     
सचूना न.ं ०४ 
 
  सचूना िविध अिधकृत सेवा करारमा िलने स ब धी सचूना

(
यस जोरायल गाउँपािलकामा र  रहकेो पदमा 
भएकाले यो यता पुगेका इ छुक नेपाली नाग रक
बमोिजमका िववरण र कृिष िवकास बक जोरायल शाखामा रहकेो 
खाता न.ं ०८२७१०१३४६८३६१०६ मा
सबैको लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ ।
तपिसलः 
१. पदको िववरणः 

.स.ं िव ापन नं. 

१ ०१-२०७९/०८० सचूना िविध अिधकृत
२. आव यक यूनतम शैि क यो यताः 
िश ण सं थाबाट Computer वा Information and Communications Technologies 
िवषय िलई नातक (BIT, BIM, BBIS, BCA, BEIT, Bsc. CSIT, BE, Electronics 
Engineering, B. Tech Electronics and Communication Engineering, B.Ed. ICT
३. आव यक कागजातः आवेदक वयमले मािणत गरेको देहाय बमोिजमको माणप को ितिलिपह ः

 उमेदवारको यि गत िववरण 

 नेपाली नाग रकताको माणप  

 शैि क यो यताको माणप ह  

 अनभुव खु ने माणप ह  

 २ ित पासपोट आकारको फोटो 
४. काय िववरण (TOR) : देश तथा थानीय
कायालयको आव यकता अनसुार  । 
५. परी ाको िकिसमः संि  सचूी(Short List
६. उमेर हदः २१ वष उमेर परूा भई ३५ वष ननाघेको 
७. दरखा त िदने थानः जोरायल गाउँपािलकाको कायालय
८. दरखा त िदने अि तम िमितः २०७९/०४
९. तलबः गाउँपािलकाले तोके बमोिजम  । 
१०. परी ाको िमितः  संि  सचूी (Short List
११. करार अवधीः २०८० असार मसा त स म
१२. आवेदन द तुरः . १०००।०० (एक हजार
१३ . अ य चिलत काननू ारा अयो य नभएको ।
 

नोटः िलिखत परी ा तथा योगा मक परी

लािग गाउँपािलकाको वेवसाइट www.jorayalmun.gov.np
सिकनेछ । 
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सचूना िविध अिधकृत सेवा करारमा िलने स ब धी सचूना ! 

(सचूना कािशत िमितः २०७९/०४/०९) 
र  रहकेो पदमा तपिसलको सं या र यो यता भएको कमचारी करारमा 

भएकाले यो यता पुगेका इ छुक नेपाली नाग रकह ले यो सचूना कािशत भएको िमितले 
कृिष िवकास बक जोरायल शाखामा रहकेो यस जोरायल गाउँपािलकाको

 मा राज व ितरेको रिसद सिहत यस कायालयमा दरखा त
सबैको लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ । 

पद तह माग पद सं या

सूचना िविध अिधकृत अिधकृत तर छैठ  १ 
आव यक यूनतम शैि क यो यताः लोक सेवा आयोगले िलने क यटुर अिधकृत पदको यनूतम यो यता वा मा यता ा  

Information and Communications Technologies वा सो सरहको िवषयह  म ये कुनै एक 
(BIT, BIM, BBIS, BCA, BEIT, Bsc. CSIT, BE, Electronics and Communication 

Engineering, B. Tech Electronics and Communication Engineering, B.Ed. ICT) उपािध ा  गरेको
आवेदक वयमले मािणत गरेको देहाय बमोिजमको माणप को ितिलिपह ः 

 
देश तथा थानीय सरकार सहयोग काय म (PLGSP) को शत तथा 

Short List), िलिखत परी ा,  योगा मक परी ा  र अ तवाता । 
वष ननाघेको तथा मिहलाको हकमा २१ वष परुा भई ४० वष ननाघेको ।

जोरायल गाउँपािलकाको कायालय, रावतक े, डोटी । 
०४/२३ गते कायालय समय िभ  । 

Short List) काशन गदा जानकारी गराईने । 
असार मसा त स म ।  

एक हजार) मा  । 
अ य चिलत काननू ारा अयो य नभएको । 

गा मक परी ाको पाठ्य म, छनौट िविध, दरखा त फाराम तथा अ य थप जानकारीको 

www.jorayalmun.gov.np मा हेन वा गाउँपािलकाको कायालयमा स पक रा न 

   
       
   

  

तपिसलको सं या र यो यता भएको कमचारी करारमा िलनपुन 
यो सचूना कािशत भएको िमितले १५ िदन िभ  माग 

जोरायल गाउँपािलकाको आ त रक राज  
खा त िदनहन स बि धत 

सं या कैिफयत 

 
लोक सवेा आयोगले िलने क यटुर अिधकृत पदको यनूतम यो यता वा मा यता ा  

वा सो सरहको िवषयह  म ये कुनै एक 
and Communication 

उपािध ा  गरेको  ।                                                                                                 

 जोरायल गाउँपािलका 

वष ननाघेको । 

दरखा त फाराम तथा अ य थप जानकारीको 

मा हेन वा गाउँपािलकाको कायालयमा स पक रा न 


