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सूचना प्रकाशन जमज िः २०७८/०१/०४ 

 

 

 
 

 

गण्डकी प्रदेशमा प्राजिजिक जशक्षा  था व्यािसाजयक  ाजलमको स् र जनिाारण र 

प्रमाजणकरण गने  था प्राजिजिक जशक्षा  था व्यािसाजयक  ाजलमको व्यिस्था गरी बिार 

माग अनुरुपको मानि संशािन जिकास गने उदे्दश्यले स्थाजप  गण्डकी प्राजिजिक जशक्षा 

 था व्यािसाजयक  ाजलम प्रज ष्ठानको कायाकारी जनदेशकको जनयुजि जसफाररस 

प्रयोिनका लाजग रोष्टरमा नाम समािेश गराउन चाहनुहुने इच्छुक उमेद् िारहरुले सूचना 

प्रकाशन भएको जमज ले ७ जदनजभर कायाालय समयजभर  ोजकए बमोजिमका कागिा  

सजह  यस मन्त्रालयमा रोष्टरमा नाम समािेश गना जनिेदन पेश गनुाहुन अनुरोि छ । 

१. योग्य ा 

क) नेपाली नागररक 

ख) मान्त्य ा प्राप्त शैजक्षक संस्थाबाट जिज्ञान, व्यिस्थापन, ईजजिजनयरीङ, 

स्िास््य, कृजि, पयाटनसगँ सम्बजन्त्ि  जिियमा कम् ीमा स्ना कोत्तर उपाजि 

प्राप्त गरेको र सम्बजन्त्ि  के्षरको व्यिस्थापकीय के्षरमा कम् ीमा सा  ििाको 

अनुभि हाजसल गरेको, 

ग) ६५ ििा उमेर ननाघेको, 

घ) नैज क प न देजखने फौिदारी कसूरमा अदाल बाट दोिी प्रमाजण  नभएको, 

ङ) जनयुजि हँुदाका बख  कुनै रािनैज क दलको सदस्य नरहेको, 

च) गण्डकी प्राजिजिक जशक्षा  था व्यािसाजयक  ाजलम प्रज ष्ठानसगँ कुनै स्िाथा 

नबाजिएको । 

२. पेश गनुापने कागिा हरुिः 

क)  नेपाली नागररक ाको प्रज जलपी 

ख)  शैजक्षक योग्य ाका प्रमाणपरहरु 

ग) सम्बजन्त्ि  के्षरमा अनुभि हाजसल गरेको व्यहोरा खुल्ने कागिा  

गण्डकी प्राजिजिक जशक्षा  था व्यािसाजयक  ाजलम प्रज ष्ठानको कायाकारी जनदेशक 

छनौट गने प्रयोिनका लाजग रोष्टरमा नाम समािेश गने सम्बन्त्िी सूचना !!! 
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घ)  व्यजिग  जििरण (Curriculum vitae) 

ङ)  देहायका जिियिस् ुहरु समेजटएको गण्डकी प्राजिजिक जशक्षा  था 

व्यािसाजयक  ाजलम प्रज ष्ठानको दीघाकालीन सोच सजह को पाचँ हिार 

शव्दसम्मको व्यािसाजयक कायायोिना 

अ) शैजक्षक जिकास, 

आ)  पाठ्यक्रम र बिारको सम्बन्त्ि 

इ) पूिाािार जिकास 

ई) प्रशासजनक व्यिस्थापन 

उ) स्रो  सािनको पररचालन 

ऊ) समन्त्िय र सहकाया 

३. जिदु्यज य प्रज  पेश गनुापनेिः इच्छुक उम्मेदिारले देहायको इमेल ठेगानामा 

व्यजिग  जििरण र व्यािसाजयक कायायोिना पेश गनुापनेछ । 

ministrysocialdevpkr@gmail.com र mosdgedu@gmail.com   

४. सम्पका  व्यजििः प्रस् ु  जिियमा थप िानकारी आिश्यक भएमा समाजिक 

जिकास मन्त्रालयका उपसजचि श्री  ोयनाथ लम्साल (९८५६०३६७५०) सगँ 

सम्पका  राख्न सजकनेछ । 
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