
 

फक्ताङलङु गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
(सामान्र् प्रशासन शाखा)

तापेथोक, ताप्लेजङु 

१  नं. प्रदेश, नेपाल 

 

करार सेवामा पदपूलतय गने सम्बन्धी सचूना 

(लिलतिः २०७४/०८/२६) 

सङ्घीय िालिला तथा स्थानीय लिकास िन्त्रालय, स्थानीय शासन तथा सािदुालयक लिकास काययक्रि (LGCDP), काययक्रि सिन्त्िय इकाई, लसंहदरबार, काठिाडौंको प.सं. 

२०७४/७५ च.नं. १२७ लिलत २०७४/०७/१७ गतेको सचूना प्रलिलि अलिकृत करार सेिासम्बन्त्िी पर बिोलजि ईच्छुक आिेदकहरुलाई दरखास्त लदन यो सचूना प्रकालशत 

गररएको छ । दरखास्त फारि यस कायायलयको website: www.phaktanglungmun.gov.np बाट डाउनलोड गरी िा फक्ताङलुङ गाउँ काययपाललकाको कायायलयबाट 

प्राप्त गनय सलकनेछ । म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका दरखास्त उपर कुनै कारिाही हुने छैन । 

लवज्ञापन नं. पद पद सङ्ख ्र्ा लिलखत परीक्षा कार्यक्रम कैलिर्त 

००३/०७४-०७५ सचूना प्रलिलि अलिकृत १ (एक) पलछ प्रकाशन गररने  

 

परीक्षाको लकलसमः-   लललखत, प्रयोगात्िक र अन्त्तिायताय 

परीक्षा केन्रः-   गाउँ काययपाललकाको कायायलयले पलछ लनिायरण गरे अनसुार हुनेछ । 

आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ताः- लोक सेिा आयोगले ललने कम्प्यटुर अलिकृत पदको न्त्यनूति योग्यता िा िान्त्यता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट Computer िा 

Information and Communication Technology िा सो सरहको लिषयहरु िध्ये कुनै एक लिषय ललई स्नातक (BIT, 

BIM, BBIS, BCA, BCIS, BEIT, BSc.IT, BSc.CSIT) उत्तीणय गरेको हुनपुननेछछ । 

दरखास्तको माध्र्मः- ईच्छुक आिेदकले तपशीलिा उल्लेख भए बिोलजिको परीक्षा दस्तुर रकि जम्िा गरेको भौचर साथ तोलकएको लिलतिा 

हालसालै लखलचएको पासपोटय साइजको फोटो, व्यलक्तगत लििरण (Bio-Data), आफूले प्राप्त गरेको शैलक्षक योग्यताको 

प्रिाणपरहरु, नेपाली नागररकताको प्रिाणपर तथा अनभुि आलदको प्रिाणपरको स्ियंद्वारा प्रिालणत प्रलतलललपहरु साथ राखी 

रीतपिूयकको आिेदन फारि भरी हुलाक, यस कायायलयको ईिेल ठेगाना phaktanglungrm@gmail.com िाफय त िा 

स्ियि ्उपलस्थत भई आिेदन लदनपुननेछछ । 

उम्मेदवारको उमेर हदः- दरखास्त लदने अलन्त्ति लिलतसम्ििा २१ िषय परुा भई ३५ िषय ननाघेको हुनपुननेछछ तर िलहला र अपाङ्गता भएका उम्िेदिारको 

हकिा ४० िषय ननाघेको हुनुपननेछछ । 

उम्मेदवार छनौटका आधारहरः-  

क्र.स.ं सचूकहर पूर्ायङ्ख क 

१. शैलक्षक योग्यता ३० 

२. कायय अनभुि (सचूना अनुसारको न्त्यूनति शैलक्षक योग्यता हालसल गरे पश्चात्) ४० 

३. उम्िेदिारको स्थायी ठेगाना २० 

४. २ िषयभन्त्दा िालथ स्थानीय शासन तथा सािदुालयक लिकास काययक्रििा ICT Volunteer िा 

Expert िा अन्त्य कुनै सािदुालयक लिकास काययक्रििा सचूना प्रलिलि अलिकृतको रुपिा कायय 

गरेको 

१० 

५. लललखत परीक्षा ५० 

६. प्रयोगात्िक परीक्षा ३० 

७. अन्त्तिायताय २० 

 (नोटः िालथ उलल्ललखत क्र.सं. १, २, ३ र ४ िा उलल्ललखत सचूकहरुको कुल प्राप्ताङ्कको ५० प्रलतशत अंक प्राप्त गननेछ 

उम्िेदिारहरुलाई िार छोटो सचूी (Short List) िा सिािेश गरी लललखत परीक्षािा सलम्िललत गराइनेछ ।) 

mailto:meringden@gmail.com


 

दरखास्त लदने अलन्तम लमलतः- २०७४/०९/११ गते कायायलय सिय लभर । उक्त लदन साियजलनक लिदा परेिा सोको भोललपल्ट िा सो पलछ कायायलय खुलेको 

पलहलो लदन कायायलय सिय लभर । 

दरखास्त दस्तुरः- रु. १०००/- (एक हजार िार) 

दरखास्त दस्तुर बुझाउने स्थानः- फक्ताङलङु गाउँ काययपाललकाको कायायलय, तापेथोक, ताप्लेजङुिा बुझाउन िा यस कायायलयको नेपाल बैंक लललिटेडिा 

रहकेो खाता नं. ०६२०३००००००००४००१०६८ िा जम्िा गनय सलकनेछ । 

प्रर्ोगात्मक/अन्तवायताय लमलत :- पलछ लनिायरण भए बिोलजि हुनेछ । 

करार अवलधः- २०७५ असार िसान्त्त सम्ि 

तिबः- िालसक रु. ४०,०००/-  र दगुयि भत्ता ७,५००/- 

पुनश्चः- थप जानकारीको लालग सम्पकय  नं. ९७४२६-६०६०६/९८५२६८११८९/०२१-६९६४९१ िा सम्पकय  गनय सक्न ुहुनेछ ।  

 

 

 


