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Website: bhumikasthanmun.gov.np 
E-mail: bhumikasthanmunicipality@gmail.com 

( दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित शिशतिः  २०७९/०५/१६ गते ) 

राष्ट्रि य पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण ष्ट्िभागबाट सञ्चाष्ट्ित सामाष्ट्िक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दताा प्रणािी सुदृढीकरण आयोिना अन्तगात यस 

नगरपाष्ट्िका अन्तगात रहने सामाष्ट्िक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दताा प्रणािी सुदृढीकरण सेिा इकाईमा ररि रहेको एम आई एस अपरेटर पदमा 

खुल्ला प्रष्ट्तस्पर्ााद्धारा करारमा ष्ट्नयुक्ति गनुापने भएकािे देहाय बमोष्ट्िमका योग्यता पुगेका ईचु्छक नेपािी नागररकहरुबाट यो सूचना प्रथम पटक 

प्रकाष्ट्ित भएको ष्ट्मष्ट्तिे १५ ष्ट्दनष्ट्भत्र (२०७९/०५/२२ गते अपरान्ह ५.०० बिेसम्म ) यस कायााियमा दरखास्त आह्वान गररएकोमा उि सूचना 

िंसोर्न गरी पद संख्या थप गनुापने भएकोिे ष्ट्नम्नानुसारको िंसोर्न सष्ट्हत ष्ट्मष्ट्त २०७९।०५।३० गते अपरान्ह ५.०० बिेसम्म  दरखास्त पेि गना यो 

सूचना प्रकािन गररएको व्यहोरा सम्बक्तित सबैको िानकारीको िाष्ट्ग अनुरोर् छ। 

 

1. शिज्ञापन नं.०२/०७९/८० 

2. पदः  एि आई एस अपरेटर (राजपत्र अनशित प्रथि शे्रणी िा सो सरह ) 

क. आिश्यक पद संख्याः  २ (दुई) िना 

ख. आिश्यक नू्यनतम योग्यताः  मान्यता प्राप्त ष्ट्िक्षण संस्थाबाट १०+२ मा कम्प्युटर ष्ट्िषय ष्ट्िई उत्तीणा गरेको िा प्रष्ट्िणता प्रमाणपत्र तह िा 

सो सरह उत्तीणा गरी मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कक्तिमा ६ मष्ट्हना कम्प्युटर सम्बिी ताष्ट्िम प्राप्त गरेको । 

3. िाशथ उले्लखित पदका लाशगिः  

क. तिबः  नेपाि सरकारको ष्ट्नयमानुसार 

ख. दरखास्त ष्ट्दने अक्तन्तम ष्ट्मष्ट्तसम्म १८ िषा पुरा भई ४० िषा ननाघेको । 

ग. भष्ट्िष्यमा सरकारी सेिाको िाष्ट्ग अयोग्य ठहररने गरी कुनै कारिाहीमा नपरेको । 

4. दरखास्त ष्ट्दने तररकाः  कायााियबाट दरखास्त फाराम ष्ट्िई उमे्मदिारिे दरखास्त फारम भरी यस कायाियमापेि गनुा पनेछ। 

5. उले्लक्तखत पदमा दरखास्त ष्ट्दंदा कुनै दसु्तर िागे्न छैन। 

6. करार अिष्ट्र् एक पटकमा बढीमा ६ मष्ट्हनाको हुनेछ। काम सन्तोषिनक भएमा आयोिना अिष्ट्र् सम्म करार सम्प्झौता नष्ट्िकरण गना 

सष्ट्कनेछ। 

7. िनिक्ति छनौट प्रष्ट्िया सामाष्ट्िक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दताा प्रणािी सुदृढीकरण आयोिनाको सेिा इकाइको िाष्ट्ग िनिक्ति छनौट 

सम्बिी मापदण्ड २०७६ बमोष्ट्िम हुनेछ ।  

8. दरिास्त फारि भदाा पेि गननापने कागजातहरिः  

1. नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र, 

2. पासपोटा साइिको फोटो (हािसािै क्तखचेको), 

3. नू्यनतम िैष्ट्क्षक योग्यताको िब्ांकपत्र (Transcript),चाररष्ट्त्रक प्रमाणपत्र 

4. नू्यनतम िैष्ट्क्षक योग्यता भन्दा एक तह माष्ट्थल्लो िैष्ट्क्षक योग्यता भएमा सोको िब्ाङ्कपत्र (Transcript) 

5. प्रष्ट्िणता प्रमाणपत्र तह िा १०+२ मा कम्प्युटर ष्ट्िषय ष्ट्िई अध्ययन नगनेको हकमा कम्प्युटर ताष्ट्िमको प्रमाणपत्र, 

6. काया अनुभि भएमा सोको प्रमाणपत्र, 

 

 

भूशिकास्थान नगरपाशलका 

नुिाकोट अघााखााँची 

 

एि आई एस अपरेटर (राजपत्र अनशित प्रथि शे्रणी िा सो सरह) पद करारिा पदपनशताका लाशग दरिास्त आह्वान 


