
 
 
 

नेपाल सरकार 

सञ चार ा ा सनचना प्रविधि मन्त्रालय 

राविय सनचना प्रविधि केन्त्र 

धसिंहदरिार, काठमाडौ। 

करार सेिामा पदपनधाि सम्िन्त्िी सनचना धमधा 2075/9/२४ 

राविय सनचना प्रविधि केन्त्र, काठमाडौ र यस केन्त्र अन्त्ार्िा Disaster Recovery Center हेटौडा मा ररक्त रहेको देहाय िमोजिमको पदमा चाल ु
आ.ि का लाधर् करार धनयजुक्त र्नुिपने भएकोले देहाय बमोजिम योग्याा परु्केा नेपाली नार्ररकहरुबाट यस केन्त्रद्वारा स्िीकृा र्ररएको दरखास्ा 
फाराम भरी यो सनचना प्रकाजिा भएको धमधाले 10 ददन धभर रीापनििक दरखास्ा फाराम पेि र्नुिहनु यो सनचना प्रकाजिा र्ररएको  ।  

विज्ञापन निं पद शे्रणी सेिा, समनह, उप 
समनह 

पद 
सख्या 

न्त्यननाम िैजिक योग्याा अनभुि दरखास्ा 
िलु्क 

1/075/76 धनदेिक रा.प. 
दद्वाीय 

नेपाल 
ईजन्त्िधनयररङ्ग 
सेिा प्राविधिक  

1 कम््यटुर ईजन्त्िधनयररङ्ग धबषयमा स्नााक 
िा ईलेक्ट्रोधनक ईजन्त्िधनयररङ्गमा स्नााक 
िा ईलेजक्ट्रकल ईलेक्ट्रोधनक 
ईजन्त्िधनयररङ्गमा स्नााक िा ईलेक्ट्रोधनक र 
कम्यधुनकेिन ईजन्त्िधनयररङ्गमा स्नााक ाह 
उाीणि र्री कम््यटुर ईजन्त्िधनयररङ्ग िा 
सनचना प्रविधि धबषयमा स्नााकोत्तर उजत्तणि 

सनचना प्रविधि 
िेरमा 
अधिकृास्ारको 
५ िषिको 
अनभुि  

 
1200 

2/075/76 कम््यनटर 
ईजन्त्िधनयर 

रा.प. 
ााृीय 

नेपाल 
ईजन्त्िधनयररङ्ग 
सेिा प्राविधिक  

8 कम््यटुर ईजन्त्िधनयररङ्गमा धबषयमा स्नााक 
उजत्तणि 

 1000 

3/075/76 प्रिासकीय 
अधिकृा 

रा.प. 
ााृीय 

सामान्त्य प्रिासन 
सेिा  

1 मान्त्यााप्राप्त  जििण सिंस् ाबाट  
िाजणज्यिास्त्र, व्यिस् ापन िा व्यापार 
प्रिासनमा स्नााक ाह िा िनप्रिासन 
धबषयमा स्नााक उजत्तणि 

 1000 

4/075/76 ईलेजक्ट्रकल 
ईजन्त्िधनयर 

रा.प. 
ाधृाय 

नेपाल 
ईजन्त्िधनयररङ्ग 
सेिा प्राविधिक  

२ मान्त्याा प्राप्त  जििण सस् ाबाट 
ईलेजक्ट्रकल  ईजन्त्िनीयररङ्ग विषयमा धब ई 
उजत्तणि 

 1000 

5/075/76 धसस्टम 
एडधमधनस्रेटर 

रा.प. 
ाधृाय 

नेपाल 
ईजन्त्िधनयररङ्ग 
सेिा प्राविधिक  

1 मान्त्यााप्राप्त  जििण सस् ाबाट कम््यटुर 
साईन्त्समा स्नााक िा कम््यटुर 
ईजन्त्िधनयररङ्ग विषयमा स्नााक िा प्रमखु 
धबषय कम््यटुर साइन्त्स धलई ४ िषे 
स्नााक उजत्तणि 

 1000 

६/075/76 ईलेक्ट्रीकल 
टेजक्ट्नधसयन 

रा.प 
.अनिं 
प्र म 

नेपाल 
ईजन्त्िधनयररङ्ग, 
प्राविधिक  

2 मान्त्यााप्राप्त  जििण सिंस् ाबाट 
ईलेजक्ट्रकल ईजन्त्िधनयररङ्ग धबषयमा प्रविणाा 
प्रमाणपर ाह िा ३ िषे धड्लोमा उजत्तणि 

 400 

७/075/76 कम््यनटर 
टेजक्ट्नधसयन  

रा.प. 
अनिं 
प्र म 

विविि सेिा 1 मान्त्यााप्राप्त  जििण सिंस् ाबाट कम््यटुर 
ईजन्त्िधनयररङ्ग िा ईलेजक्ट्रकल ईजन्त्िधनयररङ्ग 
धबषयमा प्रविणाा प्रमाणपर ाह उजत्तणि 
र्री मान्त्याा प्राप्त सिंस् ाबाट कजम्ामा ६ 
मवहने कम््यटुर हाडििेयर ा ा नटेिकि  
सम्िजन्त्ि ााधलम प्रा् ा 

 400 

८/075/76 खररदार रा.प. 
अनिं 
दद्वाीय 

प्रिासन सेिा  २ मान्त्यााप्राप्त  जििण सस् ाबाट +२  िा  
सो सरह 

कम््यटुर  
सम्िजन्त्ि 
ााधलम प्रा् ा 
ग्राहयाा ददईने 
  । 

300 

िम्मा १८    



 
१. दरखास्ा फाराम: राविय सनचना प्रविधि केन्त्रको िेभसाईट www.nitc.gov.np  बाट डाउनलोड र्नि सवकन े। 

२. पाठ्यक्रमः राविय सनचना प्रविधि केन्त्रको िेभसाईट www.nitc.gov.np  बाट डाउनलोड र्नि सवकने । 

३. दरखास्ा ददन ेस् ान: जिल्ला हलुाक कायािलय लधलापरु, पाटनढोका र राविय सनचना प्रविधि केन्त्र, धसिंहदरिार, काठमाडौ। 

४. दरखास्ा ददन ेअजन्त्ाम ददन सािििधनक धबदा परेमा सो को भोधलपल्टसम्म दरखास्ा बझुाउन सवकने ।  

५. परीिाको वकधसम: Short listing ( सिंजिप्त सनची : मार् पद भन्त्दा १० र्णुा भएमा ) धलजखा ा ा अन्त्ारिाााि। 

६. काम र्नुिपने स् ान: राविय सनचना प्रविधि केन्त्र ा ा यस केन्त्र अन्त्ार्िा Disaster Recovery Center हेटौडा, मकिानपरु। 

७. ालब सधुबिा: नेपाल सरकारको प्रचधला ालब स्केल बमोजिम। 

८. दरखास्ा सा  पेि र्नुिपने कार्िााहरु: नेपाली नार्ररकााको प्रमाणपर, िैजिक योग्यााको प्रमाणपर, र चारीधरक प्रमाणपरहरुको प्रधाधलपी ।सा ै 
ईजन्त्िधनयर पदको लाधर् नेपाल ईजन्त्िधनयररङ्ग पररषद्  दााि प्रमाण पर भएको हनुपुने । 

९. धबदेि िोडिबाट उजत्तणि भई िैजिक योग्याा प्रा् ा र्रेको उम्मेदिारले समकिाा धनिािरण र्रेको प्रमाण सिंलग्न र्नुिपने ।  

१०. उमेरको हद: अधिकृा स्ारका लाधर् 21 िषि पनरा भई 35 बषि ननाघेको हनु ुपने र सहायक स्ारको लाधर् 18 बषि पनरा भई 35 बषि ननाघेको 
हनु ुपने  र मवहला ा ा अपाङाा भएको हकमा अधिकृा स्ारका लाधर् 21 िषि पनरा भई 40 बषि ननाघेको हनु ुपने र सहायक स्ारको लाधर्  

18 बषि पनरा भई 40 बषि ननाघकेो हनुपुने । 

११. दरखास्ा दस्ारु िापाको रकम राविय सनचना प्रविधि केन्त्रको एभरेष्ट बैकिं  धल, धसिंहदरिारको रािश्व जिषिक निं १४२२९ र कायािलय कोड निं 
३५८००३५०१ खााा निं ००१००१०६२००००० मा िम्मा र्री सो को सक्कल रधसद दरखास्ा फारामसा  सिंलग्न र्नुिपने ।(दस्ारु एभरेष्ट 
बैङ्कको काठमाडौको िनुसकैु िाखा पधन बझुाउन सवकने  ) 

१२. यस सम्िन्त्िमा  प िानकारीको लाधर् राविय सनचना प्रविधि केन्त्रको फोन न  4211710/४211917/4211527 मा सम्पकि  राख् न 

सवकने ।  

१३. सम्पकि  धमधा र स् ान: धमधा 2075/10/6 आइाबार दरखास्ा बझुाएको स् ानमा । 

१४. परीिाको धमधा ा ा परीिा केन्त्र पध  ाोवकने ।   

१५. सहयोधर् लेखनको व्यव् ा र्ररएको  ैन 

 

सदस्य सजचि 

पदपनधाि सधमधा 

 

 

http://www.nitc.gov.np/
http://www.nitc.gov.np/

