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कमाचारी आवश्यकता सम्बन्त्धी  सूचना 
(प्रथम पटक प्रकान्त्शत मममत: २०७७/०६/३० ) 

यस कायाालय र अन्त्तगातका मनकायहरुमा काया गने गरी तपमसल बमेन्त्िमको सूचना प्रववमध अमधकृत पदको लामग योग्यता पगेुका नेपाली 
नागररकहरूबाट यो सूचना प्रकान्त्शत भएको  मममतले  २१ ददन मभर यस कायाालयमा दरखास्त आव्हान गररन्त्छ| 

तपन्त्शल: 
- पद: सूचना प्रववमध अमधकृत (IT Officer), अमधकृतस्तर  सातौं 
- माग पद संख्या: ७ (सात) 

- काया अवमध: २०७८ असार मसान्त्तसम्म  

- न्त्यनुतम शैन्त्िक योग्यता :मान्त्यता प्राप्त ववश्व ववद्यालयबाट देहाय बमेन्त्िमको कुनै एक ववषयमा स्नातक तह उमतर्ा गरेको  

B.E in Computer Engineering B.E in Electronics and Communication Engineering B.E in Electrical and 
Electronics Engineering, BIT,BIM, BCA, BEIT, BSc.IT, BSc.CSIT वा सो सरह, साथै सम्बन्त्न्त्धत ववषयमा मामथल्लो  
शैन्त्िक योग्यता भएमा सो समेत पेश गनुा सवकने  | 

                  काया अनभुव :न्त्यनुतम शैन्त्िक योग्यता प्राप्त गररसकेपमछ सम्बन्त्न्त्धत िेरमा कन्त्म्तमा एक(१)वषा  (मनयनु्त्ि पर र काया 
अनभुवको कागिात पेश गनुापने  

तामलम: नेपाल सरकारबाट मान्त्यता प्राप्त संस्था बाटcomputer networking/programming/webpage designing/system 

administration/database systemसंग सम्बन्त्न्त्धत िेरमा तामलम प्राप्त गरेको भएमा सो को प्रमार्पर  र यी ववषयसंग  
सम्बन्त्न्त्धत अन्त्तराविय संघ संस्थाको professional पररिा उत्तीर्ा गरेको भए सो को certificate पेश गनुा पने छ | 

- पररिाको वकमसम : शैन्त्िक योग्यता, काया अनभुव, तामलमको अंक ववभािन र अन्त्तवाातााको आधारमा | 

- पेश गनुापने कागिात: दरखास्त फारम बमोन्त्िमको वैयन्त्िक वववरर्, नागररकताको प्रमार्पर, S.L.C. वा सो सरह र सो भन्त्दा  
मामथका शैन्त्िक योग्यताका प्रमार् पर (नेपाल बावहरको प्रमार् मार भए, सम्बन्त्न्त्धत मनकायहरुबाट equivalence गररएको 
प्रमार्पर), चाररमरक प्रमार्पर, तामलम  र काया अनभुवको प्रमार् पर तथा अन्त्य कागिातहरु | 

- काया  वववरर् (TOR): यस कायाालयको website http://ocmcm.bagamati.gov.np/बाट download गनुाहनु | 

- सेवा सवुवधा: अमधकृतस्तर सातौ तहको सरुु तलब स्केल बराबरको मामसक तलब (मनयामानसुार करकट्टी हनुे गरी ) 

- दरखास्त फारम: यस कायाालयको website http://ocmcm.bagamati.gov.np/बाट download गरर अन्त्य कागिात सवहत पेश गनुा पने छ | 

- उमेर: १८ बषा परुा भई ३५ वषा ननाघेको | 
- अन्त्य िानकारीको लामग सम्पका  नम्बर: ०५७-५२३८५, ९८४५५३८३४५, ९८५११६६३६२,  

- नोट: 
- इच्छुक उम्मेदवारले उल्लेन्त्खत मममत मभर प्राप्त हनुे गरी व्यन्त्िगत वववरर्, नागररकताको प्रमार्पर, शैन्त्िक योग्यताका प्रमार् 

लगायतका कागिात, काया अनभुव भए अनभुवको प्रमार् परहरू तथा अन्त्य कागिातहरु राखी इमेल (ocmcm.p3@gmail.com) वा 
स्वयं कायाालयमा उपन्त्स्थत भई आवेदन ददन सवकने छ | 

http://ocmcm.bagamati.gov.np/
http://ocmcm.bagamati.gov.np/


- म्याद नान्त्घ प्राप्त हनु आएका दरखास्त उपर कुनै कारवाही गररने छैन । 

- आवेदन परेका मध्येबाट छोटो सचुी (short list) प्रकाशन पश्चात अन्त्तवाातााको लामग phone/email/message बाट िानकारी 
गराईने छ| 

 

उम्मेदवार छनौट समममत  
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