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सेिा करारमा कमयचारी भनाय ललने सम्बन्धी सूचना  
प्रप्रथम पटक प्रकालित लमततः २०७७/०४/२५ 

प्रस्तुत विषयमा यस फक्ताङलुङ गाउँपाललका कायायलयको लागग देिाय अनुसारको कमयचारी सेिा 
करारमा भनाय गनुयपने भएकोले तनम्न बमोजजम योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदिारिरुले यो सूचना 
प्रकालित भएको लमततले १५ हदन लभत्र आिेदन गनुयिुन यो सूचना प्रकालित गररएको छ । 

तपलसल 

क्र.सं. वि.नं. पद, ति, सेिा माग 
पद 
संख्या 

परीक्षाको ककलसम आिेदन 
दस्तुर 

१. 01/०७७/७८ प्राविगधक सिायक, पाँचौ 
ति सरि, रोजगार सेिा 
केन्र 

१ युिा रोजगारीका लागग रुपान्तरण पिल 
आयोजना (संचालन तथा व्यिस्थापन) 
काययविगध, २०७६ बमोजजम िुनेछ । 

रु.५००।- 

२. ०२/०७७/७८ प्राविगधक सिायक, 
सिायक स्तर पाँचौ, 
भेटेनरी 

१ छोटो सूची प्रकािन र अन्तयिाताय रु.५००।- 

३. ०३/०७७/७८ प्राविगधक सिायक, 
सिायक स्तर पाँचौं, 
कृवष 

१ छोटो सूची प्रकािनर अन्तयिाताय रु.५००।- 

४. ०४/०७७/७८ ल्याब टेजक्नलसयन/ 
स्िास््य 

१ छोटो सूची प्रकािन र अन्तयिाताय रु.५००।- 

५. ०५/०७७/७८ िेल्थ अलसष्टेण्ट/ 
स्िास््य 

३ छोटो सूची प्रकािन र अन्तयिाताय रु.५००।- 

६. ०५/०७७/७८ अ.न.मी./ स्िास््य ३ छोटो सूची प्रकािन र अन्तयिाताय रु.४००।- 
७. ०६/०७७/७८ अ.िे.ब./ स्िास््य ९ छोटो सूची प्रकािन र अन्तयिाताय रु.४००।- 

• परीक्षा केन्रः-  फक्ताङलुङ गाउँपाललकाको कायायलय, तापेथोक, ताप्लेजुङ । 

• दरखास्त बुझाउने स्थानः- फक्ताङलुङ गाउँपाललकाको कायायलय, प्रिासन िाखा 
• दरखास्त दस्तुर बुझाउने अिगधः लमतत २०७७/०४/२५ गते देखख १५ हदन कायायलय समय लभत्र (िबल 
दस्तुर ततरी दरखास्त हदन पाइने छैन) । 

• दरखास्तको माध्यमः दरखास्त फारम साथ आिश्यक कागजात िा कायायलयको इमेल माफय त 
कागजातिरु स्पष्ट बुखझने गरी स्क्यान गरी अपलोि गनय सककनेछ । 

अपलोि िा दरखास्त फाराम साथ पेि गनुयपने कागजातिरुः  

राजस्ि दाखखला भौचर, दरखास्त फाराम, िैक्षक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रिरु, नागररकताको प्रमाणपत्र, 
अनुभिको प्रमाणपत्र, २ प्रतत पासपोटय फोटो 
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• दरखास्त हदने अजन्तम लमततः- २०७७/०४/२५ देखख २०७७/०५/07 गते सम्म। 

• उम्मेदिारको उमेरको िदः- वि.नं. १/२/३/०७७/७८ को िकमा १८ िषय पुरा भई ४५ िषय ननाघेको र अन्य 
विज्ञापन नं.को िकमा १८ िषय पुरा भइ ४० िषय ननाघेको ।  

• छनौट विगधः- (१) संक्षक्षप्त सूची प्रकािन विज्ञापन नं. ६ र ७ का सम्बन्धमा गाउँपाललकामा करारमा 
प्राविगधक कमयचारी व्यिस्थापन सम्बन्धी काययविगध, २०७५ बमोजजम िुनेछ ।  

• अन्तिायताय अतघका परीक्षा काययक्रमः- प्रारजम्भक सूची प्रकािन गरी कायायलयले पतछ जानकारी गराइने 
। 

• पदमा रिी कायय गनुयपने क्षेत्र तथा तलबः- 
वि.नं. पद, सेिा खहटइ जाने स्थान सेिा सुविधा 
01/०७७/७८ प्राविगधक सिायक, 

रोजगार सेिा केन्र 

फक्ताङलुङ गाउँपाललका कायायलय स्केल बमोजजम 

०२/०७७/७८ प्राविगधक सिायक, 
सिायक स्तर पाँचौ, 
भेटेनरी 

फक्ताङलुङ गाउँपाललका कायायलय स्केल बमोजजम 

०३/०७७/७८ प्राविगधक सिायक, 
सिायक स्तर पाँचौं, कृवष 

फक्ताङलुङ गाउँपाललका कायायलय स्केल बमोजजम 

०४/०७७/७८ ल्याब टेजक्नलसयन/ 
स्िास््य 

फक्ताङलुङ गाउँपाललका कायायलय स्केल बमोजजम 

०५/०७७/७८ िेल्थ अलसस्टेण्ट/ 
स्िास््य 

सािाहदन स्िास््य चौकी, सािाहदन स्केल बमोजजम 

िेल्थ अलसस्टेण्ट/ 
स्िास््य 

खेजेतनम स्िास््य चौकी, खेजेतनम स्केल बमोजजम 

िेल्थ अलसस्टेण्ट/ 
स्िास््य 

इखाबु स्िास््य चौकी, इखाबु स्केल बमोजजम 

०६/०७७/७८ अ.न.मी./ स्िास््य ललङखखम स्िास््य चौकी, लसिंा स्केल बमोजजम 

अ.न.मी./ स्िास््य ओलाङचुङगोला स्िास््य चौकी, गोला स्केल बमोजजम 
अ.न.मी./ स्िास््य सुङसाबु सामुदातयक स्िास््य इकाइ, सुङसाबु रु.20,000।- 

०७/०७७/७८ अ.िे.ब./ स्िास््य सािाहदन स्िास््य चौकी, सािाहदन स्केल बमोजजम 

अ.िे.ब./ स्िास््य खेजेतनम स्िास््य चौकी, खेजेतनम स्केल बमोजजम 
अ.िे.ब./ स्िास््य लुङथुङ स्िास््य चौकी, लुङथुङ स्केल बमोजजम 
अ.िे.ब./ स्िास््य ओलाङचुङगोला स्िास््य चौकी, गोला स्केल बमोजजम 
अ.िे.ब./ स्िास््य ओलाङचुङगोला स्िास््य चौकी, गोला स्केल बमोजजम 
अ.िे.ब./ स्िास््य सुङसाबु सामुदातयक स्िास््य इकाइ, सुङसाबु रु.20,000।- 
अ.िे.ब./ स्िास््य मलबाँसे सामुदातयक स्िास््य इकाइ, मलबाँसे रु.20,000।- 
अ.िे.ब./ स्िास््य मामाङखे सामुदातयक स्िास््य इकाइ, मामाङखे रु.20,000।- 
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अ.िे.ब./ स्िास््य खानीगाउँ सामुदातयक स्िास््य इकाइ, खानीगाउँ रु.20,000।- 
• िैक्षक्षक योग्यताः-  

१. प्राविधिक सहार्क, रोजगार सेिा केन्द्रः मान्यता प्राप्त लिक्षण संस्थाबाट लसलभल 
इजन्जतनयररङमा प्रविणता प्रमाण पत्र ति िा ओभरलसयर िा डिप्लोमा ति उत्तीणय भएको, 
कम्तीमा ३ महिने ताललम ललई आधारभूत कम्प्युटर सीप भएको, पूिायधारको तनमायण र 
ममयतका लागग आयोजनाको लागत अनुमान, सुपरीिेक्षण र अजन्तम लागत वििरण तयार गनय 
सक्ने र विश्लेषण गनय सक्ने कम्तीमा ६ महिनाको अनुभि भएको । 

२. प्राविधिक सहार्क, सहार्क स्तर पाँचौ, भेटेनर ः-मान्यता प्राप्त लिक्षण संस्थाबाट पिु विज्ञान 
विषय ललइ प्रिीणता प्रमाण पत्र ति (आइ.एस्सी.एग.ृ) उत्तीणय िा एस.एल.सी. िा 
टी.एस.एल.सी. उत्तीणय गरी पिु विज्ञान विषयमा न्यूनतम ३ िषय अिगधको डिप्लोमा उत्तीणय िा 
पिु विज्ञान विषयमा जे.टी.ए. कोषय उत्तीणय गरी पिु विज्ञान विषयमा जे.टी. कोषय (प्राविगधक 
प्रमाणपत्र) उत्तीणय ।  

३. प्राविधिक सहार्क, सहार्क स्तर पाँचौ, कृव ः-मान्यता प्राप्त लिक्षण संस्थाबाट कृवष विज्ञान 
विषय ललइ प्रिीणता प्रमाण पत्र ति (आइ.एस्सी.एग.ृ) उत्तीणय िा एस.एल.सी. िा 
टी.एस.एल.सी. उत्तीणय गरी न्यूनतम ३ िषय अिगधको कृवष विषयको डिप्लोमा उत्तीणय िा 
जे.टी.ए. कोषय उत्तीणय गरी कृवष विज्ञानमा १ िषे जे.टी. कोषय (प्राविगधक प्रमाणपत्र) उत्तीणय । 

४. ल्र्ाब टेजक्नलसर्न, स्िास््र्ः-मान्यता प्राप्त लिक्षण संस्थाबाट िेल्थ ल्याबमा प्रमाणपत्र ति 
उत्तीणय िा मान्यता प्राप्त लिक्षण संस्थाबाट एस.एल.सी. उत्तीणय गरी ल्याि टेजक्नलसयनको दइु 
िषय ६ महिनाको कोषय उत्तीणय गरी नेपाल स्िास््य व्यिसातयक पररषदमा दताय भएको िुनुपने । 

५. हेल्थ अलसस्टेण्ट, स्िास््र्ः- मान्यता प्राप्त लिक्षण संस्थाबाट सामान्य गचककत्सामा 
प्रमाणपत्रति उत्तीणय गरी नेपाल स्िास््य व्यिसातयक पररषदमा दताय भएको िुनुपनेछ ।  

६. अ.हे.ब. चौथो, स्िास््र्ः- मान्यता प्राप्त लिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा प्रिेलिका िा सो सरि 
उत्तीणय गरी कम्तीमा लस.एम.ए. िा सो सरिको ताललम प्राप्त गरेको िा TSLC र सम्बजन्धत 
काउजन्सलमा दताय भएको । 

७. अ.न.मी. चौथो, स्िास््र्ः- मान्यता प्राप्त लिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा प्रिेलिका िा सो सरि 
उत्तीणय गरी कम्तीमा ANM िा सो सरिको ताललम प्राप्त गरेको िा TSLC र सम्बजन्धत 
काउजन्सलमा दताय भएको । 
काउजन्सल दतायः सम्बजन्धत काउजन्सलमा दताय िुनुपने िा इजाजत प्राप्त िुनुपने पदको लागग 
सोको प्रमाणपत्र (निीकरण/ अद्यािगधक भएको) समेत पेि िुनुपनेछ । 

http://www.phaktanglungmun.gov.np/
mailto:phaktanglungmun@gmail.com


फक्ताङलुङ गाउँपाललका 
गाउँकार्यपाललकाको कार्ायलर् 

तापेथोक, ताप्लेजुङ 

१ नं . प्रदेश नेपाल 

"फक्ताङलुङको पहिचानःअलैची, जडिबुटी, जलविद्युत र पययटन" 
Website: www.phaktanglungmun.gov.np 

Email: phaktanglungmun@gmail.com  Phone: 021-696491 Mobile: 9852660491 

• अन्यः-आिेदन दस्तुर फक्ताङलुङ गाउँपाललकाको ग्लोबल आइ.एम.इ. बैंकमा खाता रिेको आन्तररक 
राजश्ि खाता (खाता नं.S504010000011) मा जम्मा गरी सो को भौचर साथै राखी दरखास्त 
फाराममा वििरण भरी आिश्यक कागजात संलग्न राखी पेि गनुयपनेछ ।  

• (नोटः आिेदनको ढाँचा र प्राविगधक सिायक पदको काययवििरण लगायत अन्य जानकारी 
गाउँपाललकाको िेभसाइट www.phaktanglungmun.gov.np, www.pmep.gov.npमा गइ 
िेनयसक्नुिुनेछ) 
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