
 

फक्ताङलङु गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
(सामान्र् प्रशासन शाखा)

तापेथोक, ताप्लेजङु 

१  नं. प्रदेश, नेपाल 

 

करार सेवामा पदपूलतय गने सम्बन्धी सचूना 

(प्रकालशत लिलतिः २०७४/०८/२६) 

यस गाउँपाललकाको स्वीकृत दरबन्दी अनसुारका तपशीलको लवज्ञापनिा उललललित पदहरुिा करार सेवािा पदपलूति गनुिपने भएकोले ईच्छुक आवेदकहरुलाई दरिास्त लदन यो 

सचूना प्रकालशत गररएको छ । दरिास्त फारि यस कायािलयको website: www.phaktanglungmun.gov.np बाट डाउनलोड गरी वा फक्ताङलुङ गाउँ कायिपाललकाको 

कायािलयबाट प्राप्त गनि सलकनेछ । म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका दरिास्त उपर कुनै कारवाही हुने छैन । 

 

 

परीक्षाको लकलसमः-   लललित, प्रयोगात्िक र अन्तवािताि 

परीक्षा केन्रः-   गाउँ कायिपाललकाको कायािलयले पलछ लनर्ािरण गरे अनसुार हुनेछ । 

आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ताः-  

 सब-इलन्िलनर्रको िालगः 

 िान्यता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट लसलभल इलन्जलनयररङिा प्रवीणता प्रिाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणि गरी नेपाल इलन्जलनयररङ 

पररषदिा दताि भएको हुनु पनेछ । 

 कम््र्ुटर अपरेटरको िालगः 

 िान्यता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रिाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणि गरी िान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्प्यटुर सम्बन्र्ी 

कम्तीिा छ िलहना ताललि ललएको वा कम्प्यटुर लवज्ञान लवषय ललई प्रवीणता प्रिाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणि गरेको हुन ुपनेछ 

।  

समकक्षताः- लवदेशिा अध्ययन गरेका वा लवदेशी बोडिबाट परीक्षा उत्तीणि गरेका उम्िेदवारहरुले सिकक्षताको प्रिाणपत्रको प्रिालणत प्रलतलललप 

पेश गनुिपनेछ ।  

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

हालसालै लिलचएको पासपोटि साइजको फोटो, व्यलक्तगत लववरण (Bio-Data), आफूले प्राप्त गरेको शैलक्षक योग्यताको 

प्रिाणपत्रहरु, नेपाली नागररकताको प्रिाणपत्र, सिकक्षताको प्रिाणपत्र (आवश्यक पनेको लालग िात्र) तथा अनभुव आलदको 

प्रिाणपत्रको स्वयंद्वारा प्रिालणत प्रलतलललपहरु साथ रािी रीतपवूिको आवेदन फारि भरी हुलाक, यस कायािलयको ईिेल ठेगाना 

phaktanglungrm@gmail.com िाफि त वा स्वयि ्उपलस्थत भई आवेदन लदनुपनेछ । 

उम्मेदवारको उमेर हदः- दरिास्त लदने अलन्ति लिलतसम्ििा इलन्जलनयरको हकिा २१ वषि परूा भई ३५ वषि ननाघेको र अन्य पदको हकिा १८ वषि परूा 

भई ३५ वषि ननाघेको हुनपुनेछ तर िलहला र अपाङ्गता भएका उम्िेदवारको हकिा ४० वषि ननाघेको हुनपुनेछ । 

दरखास्त लदने अलन्तम लमलतः- २०७४/०९/११ गते कायािलय सिय लभत्र । उक्त लदन साविजलनक लवदा परेिा सोको भोललपलट वा सो पलछ कायािलय िुलेको 

पलहलो लदन कायािलय सिय लभत्र । 

 

दरखास्त दस्तुरः-  

लवज्ञापन नं. पद पद सङ्ख ्र्ा लिलखत परीक्षा लमलत कैलिर्त 

००१/०७४-७५ सब-इलन्जलनयर (लसलभल) २ (दईु) पलछ प्रकाशन गररने  

००२/०७४-७५ कम्प्यटुर अपरेटर १ (एक) पलछ प्रकाशन गररने  

mailto:meringden@gmail.com


 

क्र.स.ं पद दस्तुर 

१. सब-इलन्जलनयर ७००/- (सात सय रुपैयाँ िात्र) 

२. कम्प्यटुर अपरेटर ७००/- (सात सय रुपैयाँ िात्र) 

दरखास्त दस्तुर बुझाउने स्थानः- फक्ताङलङु गाउँ कायिपाललकाको कायािलय, तापेथोक, ताप्लेजङुिा बुझाउन  वा यस कायािलयको नेपाल बैंक लललिटेडिा रहकेो 

िाता नं. ०६२०३००००००००४००१०६८ िा जम्िा गनि सलकनेछ । 

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

तिब स्केि तथा अन्र् सलुवधाः- नेपाल सरकारको प्रचललत लनयिानुसार हुनेछ ।  

करार अवलधः- नेपाल सरकारबाट सोही पदिा काज वा सिायोजनिाफि त् अको व्यवस्था नभएसम्िको लालग िात्र । नेपाल सरकारबाट कििचारी 

िलटई नआएिा २०७५ आषाढ िसान्त सम्ि ।  

प्राथलमकताः- िालथललो योग्यता, न्यूनति योग्यताको प्राप्ताङ्क/प्रलतशत, अनभुवी र स्थानीयलाई लवशेष प्राथलिकता लदइनेछ । 

पुनश्चः- थप जानकारीको लालग सम्पकि  नं. ९८५२६६०६०६/९८५२६८११८९/०२१-६९६४९१ िा सम्पकि  गनि सक्न ुहुनेछ । सचूनािा 

उललेि भएबाहकेका अन्य लवषयिा गाउँ कायिपाललकाको कायािलयले लनर्ािरण गरे बिोलजि हुनेछ । 

 


