०८३-५२१३८६,

प्रदे श सरकार

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्

०८३-५२५२८८

कणायली प्रदे श
वीरे न्द्रनगर, सुर्खेत
(पदपूर्तय तथा र्सफाररस सर्मर्त)
((राजधानी
राजधानी
नकमा
र्मर्त
२०७६।०८।१९
गते
प्रकार्शत)
राजधानी दैदैदैर्र्र्नकमा
नकमा र्मर्त
र्मर्त २०७६।०८।१९
२०७६।०८।१९ गते
गते प्रकार्शत)
प्रकार्शत)
सेवा करारमा र्लने सम्बन्धी सूचना
(प्रथम पटक सूचना प्रकार्शत र्मर्त: २०७६।०८।१९ गते)
यस मन्त्रालयको लागि दे हाय बमोगिमका सेवा, समुह, तह र पदकालागि दे हायको योग्यता भएका प्रागवगिक कममचारी सेवा करारमा
गलनुपने भएकाले योग्यता पुिेका नेपाली नािररकहरुले यो सूचना प्रकागित भएको गमगतले पन्ध्रौं (१५ औौं) गदन गदनको २:०० बिेसम्म दरखास्त
गदनुहुन सम्बन्धित सबैको िानकारीको लागि यो सूचना प्रकािन िररएको छ ।
र्वज्ञापन नं.
१/०७६/०७७
२/०७६/०७७
३/०७६/०७७
४/०७६/०७७

सेवा, समुह, तह र पद नाम
नेपाल वन सेवा, िनरल फरे ष्ट्री समुह, अगिकृतस्तर सातरौं, सहायक वन अगिकृत
नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्िभेसन समुह, अगिकृतस्तर सातरौं, िलािार व्यवस्थापन अगिकृत
नेपाल वन सेवा, िनरल फरे ष्ट्री समुह, सहायकस्तर पााँचर, रे ञ्जर
नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्िभेसन समुह, सहायकस्तर पााँचर, भू सौंरक्षण सहायक

१.

आवश्यक संख्या
१८
७
१४
१२

योग्यता:
क. िैगक्षक योग्यता :
• सहार्क वन अर्धकृत (र्वज्ञापन नं. १/०७६/०७७) को हकमा : मान्यता प्राप्त गिक्षण सौंस्थाबाट गसन्धिकल्चर, वनश्रोत
मापन (फरे ष्ट् मेन्सुरेसन), वन सौंरक्षण, वन अनुसिान, वन व्यवस्थापन र वन्यिन्तु सौंरक्षणमध्ये कम्तीमा तीन गवषय गलई वन
गवज्ञानमा स्नातक वा सो सरह उगिणम ।
• जलाधार व्यवस्थापन अर्धकृत (र्वज्ञापन नं. २/०७६/०७७) को हकमा : मान्यता प्राप्त गिक्षण सौंस्थाबाट माटो वा िल
सौंरक्षण वा िलािार व्यवस्थापन वा वन गवज्ञान वा कृगष इन्धन्िगनयररङ्ग वा वन वातावरण गवषयमा स्नातक वा सो सरह उगिणम ।
• रे ञ्जर (र्वज्ञापन नं. ३/०७६/०७७) को हकमा : मान्यता प्राप्त गिक्षण सौंस्थाबाट गसन्धिकल्चर, वनश्रोत मापन (फरे ष्ट्
मेन्सुरेिन) र वन व्यवस्थापन मूल गवषय गलई वन गवज्ञानमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उगिणम ।
• भू संरक्षण सहार्क (र्वज्ञापन नं. ४/०७६/०७७) को हकमा: मान्यता प्राप्त गिक्षण सौंस्थाबाट वन गवज्ञानमा प्रमाणपत्र तह
वा सो सरह उगिणम ।
ख. उमेरको हकमाअगिकृतस्तर सातरौंको लागि २१ बषम र सहायकस्तर पााँचरकोलागि १८ बषम उमेर पूरा भएको ।
ि. नैगतक पतन दे न्धखने फरिदारी अगभयोिमा अदालतबाट कसुरदार नठहररएको ।
घ. भगवष्यमा सरकारी सेवाको गनगमि अयोग्य ठहररने िरी बखामस्त नभएको ।
२. दरखास्त गदने गवगि र अन्धन्तम गमगत: योग्यता पुिेका इच्छु क उमेदवारहरुले यस मन्त्रालयको इमेल ठे िाना
ad.moitfe550@gmail.com माफमत वा सोझै मन्त्रालयमा दरखास्त गदने म्यादको अन्धन्तम गदन गदनको २:०० बिेसम्म दरखास्त पेि
िररसक्नु पनेछ ।
३. उमेदवारहरुको सौंगक्षप्त सूची दरखास्त गदने अन्धन्तम गमगतको १० (दि) गदन गभत्र मन्त्रालयको वेवसाइट www.moitfe.karnali.gov.np
मा प्रकािन िररनेछ । अन्तरवाताम हुने गमगत, समय र स्थान सोही सूचनामा उल्लेख िररनेछ ।
४. दरखास्त साथ सौंलग्न िनुमपने काििात:
• कणामली प्रदे ि सरकारको प्रागवगिक िनिन्धि सेवा करारमा छनरट िने सम्बिी कायमगवगि २०७६ को अनुसूची-३ बमोगिमको
वैयन्धिक गववरण सगहतको दरखास्त फाराम
• नेपाली नािररकताको प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप
• न्यूनतम िैगक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप (टर ान्धन्िप्ट, चाररगत्रक प्रमाण पत्रको प्रगतगलपी)
• अनुभवको प्रमाणपत्र भए सोको प्रगतगलगप (एउटै सौंस्थामा गनरन्तर रुपमा एक बषम वा सो भन्दा बढी काम िरे को अनुभवलाई
मात्र िणना िररनेछ)
• बैदेगिक िैगक्षक सौंस्थाबाट प्राप्त िैगक्षक उपागिको हकमा समकक्षता गनिामरणको प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप
• कणामली प्रदे ि गभत्र बसाई सराई िरे को भए बसाई सराई प्रमाण पत्रको प्रगतगलपी
५. कणामली प्रदे िवासीलाई दरखास्त िनम गविेष आव्हान िररन्छ ।
६. दरखास्त फाराम मन्त्रालयको Website www.moitfe.karnali.gov.np मा पगन प्राप्त िनम सगकनेछ।
७. प्रकरण ४ बमोगिमका काििात इमेल माफमत पठाउदा एक िना आवेदकले एउटै इमेल ठे िानाबाट एकै पटकको इमेलमा सौंलग्न
(Attachment) िरी पठाउनु पनेछ । प्राप्त काििातहरु स्पष्ट् नबुगझने भएमा दरखास्त स्वीकृत हुनेछैन ।
८. म्याद नाघी आएको र काििात नपुिेको दरखास्तलाई मान्यता गदइनेछैन ।
९. दरखास्त गदने अन्धन्तम गदन सावमिगनक गबदा परे मा सोको भोली पल्ट गदनको २:०० बिे गभत्र दरखास्त पेि िनम सगकनेछ । तर इमेल
माफमत दरखास्त गदनकोलागि यो व्यवस्था लािू हुने छै न ।
१०. दरखास्त वापत कुनै िुल्क लाग्ने छै न ।
११. यो सूचना यस मन्त्रालयको वेवसाइट र सूचना पाटीमा समेत हेनम सगकनेछ ।

“कर्णाली समृद्धिको आिणर, पर्ाटनको विकणस र पूिणािणर”
e-mail address: ad.moitfe550@gmail.com

