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सूचना प्रकान्त्शत मममतिः२०७७/९/२५ 

गण्डकी प्रदेश विकास प्रामिकरणको कायाकारी मनदेशकको आिेदन आह्वान 
गररएको सूचना 

गण्डकी प्रदेश विकास प्रामिकरण ऐन, २०७७ बमोन्त्िम स्थापना हनुे गण्डकी प्रदेश विकास 
प्रामिकरणको कायाकारी मनदेशक पदमा मनयकु्त हनु इच्छुक उम्मेदिारहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको 
मममतले पन्त्र ददनमभर र सो ददन विदा परेमा कायाालय खलेुको ददन यस कायाालयमा िा यस 
कायाालयको इमेल ocmcm.gandaki@gmail.com मार्ा त आिेदन पेश गनुा हनु सम्बन्त्न्त्ित सबैको 
िानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

१. आिेदकको योग्यता र अनभुििः मान्त्यता प्राप्त न्त्शक्षण संस्थाबाट अथाशास्त्र,  िान्त्णज्यशास्त्र, 
इन्त्न्त्िमनयररङ्ग, व्यिस्थापन िा विकास सम्िन्त्िी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीणा गरेको र 
आयोिना विकास,सािािमनक-मनिी साझेदारी, लगानी प्रिर्धदान, विकास प्रशासन, बैंवकङ्ग, वित्तीय क्षेर 
िा औद्योमगक व्यिस्थापनको क्षेरमा कम्तीमा सात िषाको अनभुि हामसल गरेको िा मान्त्यता प्राप्त 
न्त्शक्षण संस्थाबाट उन्त्ललन्त्खत विषयमा विद्यािाररमि गरेको भए कम्तीमा पााँच िषाको अनभुि प्राप्त 
गरेको हनु ुपने।  

 

२. पेश गनुा पने कागिातिः आिेदकले आिेदनसाथ देहायका कागिातहरु स्ियं प्रमान्त्णत गरी पेश 
गनुापनेछ। 

(क) नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रमतमलपी, 
(ख) शैन्त्क्षक योग्यताको प्रमाणपरको प्रमतमलपी,  

(ग) अनभुि खलुने प्रमाणपरको प्रमतमलपी, 
(घ) व्यन्त्क्तगत वििरण (Curriculum Vitae) र 

(ङ) गण्डकी प्रदेश विकास प्रामिकरणको कायाकारी मनदेशक मसर्ाररस सम्िन्त्िी कायाविमि, २०७७ 
मा उललेख भए बमोन्त्िमको नेपाली िा अङग्रिेी भाषामा लेन्त्खएको २५०० शब्दसम्मको 
व्यिसावयक योिना। 
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३. मूलयाङ्कनका आिारहरुिः आिेदकहरुको देहायका आिारमा मूलयाङ्कन गररनेछ। 

• शैन्त्क्षक योग्यता र अनभुि, 
• व्यिसावयक योिना, 
• व्यिसावयक योिनाको प्रस्तमुतकरण र 

• अन्त्तिााताा । 

 

४. व्यिसावयक योिनामा समािेश गनुा पने विषयिः 
• प्रामिकरणको नीमत,  रणनीमत र कायाक्रम,  

• संगठन संरचना र व्यिस्थापन,  

• श्रोत सािनको  ददगो पररचालन तथा व्यिस्थापन, 
• ठूला आयोिनाको लामग स्िदेशी विदेशी स्रोतिाट  लगानी िटुाउन े उपायाहरू, 
• साबािामनक मनिी-साझेदारी, 
• ठूला आयोिना कायाान्त्ियन प्रवक्रया, 
• समन्त्िय र सहकाया र  

• व्यिसावयक योिना कायाान्त्ियन कायायोिना। 

 

५. आिेदन पेश गने ठेगाना र सम्पका  गने व्यन्त्क्तिः ईच्छुक आिदेकले देहायको ठेगानामा आिेदन पेश गनुा 
पनेछिः- 
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र्ोन नं.- ०६१-४६७६४८ 

इमलेिः ocmcm.gandaki@gmail.com 

 
प्रस्ततु विषयमा थप िानकारी आिश्यक भएमा यस कायाालयका प्रिक्ता (मोिाइल नं. ९८५६०३६८८८) साँग  

सम्पका  राख्न सवकनेछ। 
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