नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

राविय समाचार सधमधतको महाप्रबन्त्िक धसफाररस सधमधतको सचचिालय

राविय समाचार सधमधतको महाप्रबन्त्िक पदको लाधि आिेदन माि िररएको सूचना
(सूचना प्रकाशन धमधत २०७८।०२।१०)

राविय समाचार सधमधतको महाप्रबन्त्िक पदमा धनयुचिका लाधि हुने प्रधतस्पिाात्मक छनौट प्रवियामा सहभािी हुन इच्छु क

तपधसल बमोचिमको योग्यता, अनुभि र उमेर समुह भएका नेपाली नािररकलाई यो सूचना प्रकाचशत भएको धमधतले ८
(आठ) ददन धभर (अचन्त्तम ददन साबािधनक धबदा परे सो को भोधलपल्ट) यस सधमधतको सचचिालय (सं स्थान समन्त्िय शाखा)
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, धसं हदरबारमा आिेदन पेश िना हुन यो सूचना प्रकाशन िररएको छ । यस सम्बन्त्िी
थप िानकारीको लाधि उि शाखामा सम्पका िना सवकनेछ ।
तपधसल :
१

नेपाली नािररक ।

३

कुनै विर्यमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ा िरे को ।

२
४

५

६
७
८

उमेर: ३० िर्ा पूरा भई ६५ िर्ा ननाघेको ।
कानून बमोचिम दताा भएको सञ्चार माध्यमको प्रिान सम्पादक, सम्पादक, प्रकाशक, िा व्यिस्थापकको रुपमा
काम िरे को िा आम सञ्चार सम्बन्त्िी प्राचिक िा नीधत धनमाार् तहमा रही काम िरे को िा परकाररता तथा
आमसञ्चार क्षेरमा कम्तीमा सात िर्ाको अनुभि भएको ।

कुनै सरकारी सेिा िा सािािधनक सं स्थान, प्राधिकरर्, बोर्ा, सधमधत, आयोि, प्रधतष्ठान िा सािािधनक कम्पनीको
सेिामा रहेको र सेिा धनिृत्त व्यचिको हकमा दुिक
ै ो लाधि कम्तीमा रािपरावित दितीय श्रे र्ी िा निौं तहमा
काम िरे को ।

परकार आचारसं वहता उल्लं घन अन्त्तिात सिाय नपाएको ।

प्रचधलत नेपाल कानून बमोचिम धनयुचि हुन अयोग्य नठहररएको ।

योग्यता पुिक
े ा इच्छु क व्यचिहरुले दे हायको वििरर् खुलाई आफ्नै हस्ताक्षरबाट प्रमाचर्त काििात सवहत सञ्चार
तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय समक्ष आिेदन ददनु पनेछ ।
(क)

धनयुि हुन चाहेको व्यहोरा खुल्ने आिेदन,

(ख)

नेपाली नािररकताको प्रमार्परको प्रधतधलवप,

(ि)

व्यचिित वििरर्,

(घ)

शैचक्षक योग्यताका प्रमार् परको प्रधतधलवप, (विदे शी शैचक्षक सं स्थाबाट प्राप्त शैचक्षक उपाधि भएमा
समकक्षताको प्रमार्पर पेश िनुप
ा ने)

(ङ)

अनुभि खुल्ने प्रमार्परको प्रधतधलवप,

(च)

नेपाली भार्ामा (युधनकोर् कालीमाटी ११ िा वप्रधत १६ को फन्त्ट साईिमा) टाइप िररएको पन्त्र सय
दे चख तीन हिार शब्द सम्मको धसलबन्त्दी व्यिसावयक कायायोिना,

९

(छ)

हालसालै चखचेको दुई प्रधत फोटो,

(ि)

ु को स्थायी आिासीय अनुमधतपर नधलएको स्िघोर्र्ा र
कुनै विदे शी मुलक

(झ)

दरखास्त ददने पदसँि सम्बचन्त्ित अन्त्य कुनै काििात भए सो को प्रधतधलवप ।

सधमधतले उम्मेदिारको व्यिसावयक कायायोिना, कायायोिनाको प्रस्तुतीकरर् र अन्त्तिाातााको आिारमा मूल्यािन
िनेछ ।

