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प्रदेश लोक सेवा आयोग 
सदूुरपश् िम प प्रदेश 

धनगढी, कैलाली 
(प्रशासन, योजना तथा सूिना प्रकाशन शाखा) 

 

प्रदेश ननजाम पती सेवा अन्तगगत नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समू पह, तहववहीन, वन रक्षक 
पदको खलुा तथा सम पावेशी प्रनतयोनगतात्म पक परीक्षाको ववज्ञापन 

सूिना नं ०३÷२०७८–०७९        नम पनतिः-२०७८।१२।०९ 
 

खलुा तथा सम पावेशी प्रनतयोनगतात्म पक नलश्खत परीक्षाको ववज्ञापन 
 

उद्योग, पयगटन, वन तथा वातावरण म पन्रालय,सदूुरपश्िम प प्रदेश,धनगढी,कैलाली को प.सं.०७८/७९,ि.नं. 
७४५, नम पनत २०७८।११।३० को परबाट म पाग भए बम पोश्जम प प्रदेश ननजाम पती सेवा अन्तगगत नेपाल वन 
सेवा, जनरल फरेष्ट्री समू पह, तह ववहीन, वन रक्षक पदको प्रिनलत कानून बम पोश्जम प खलुा तथा सम पावेशी 
प्रनतयोनगतात्म पक परीक्षाद्धारा पदपूनतग गनुगपने भएकोले देहाय बम पोश्जम प योग्यता पगेुका उम्मे पदवारहरुबाट 
दरखास्त आह्वान गररन्छ।तोवकएको न्यूनतम प योग्यता पगेुका उम्मे पदवारहरुले आयोगको ववद्यतुीय दरखास्त 
प्रणाली http://ppsconline.sudurpashchim.gov.np म पाफग त दरखास्त ददन ुपनेछ ।नबज्ञावपत पदहरुम पा 
शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षाम पा उत्तीणग भएका उम्मे पदवारहरु म पार नलश्खत परीक्षाम पा सहभागी हनु पाउनेछन। 
शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षाको कायगतानलका र परीक्षा केन्र दरखास्त ददने उम्मे पदवारहरुको दरखास्त स्वीकृत 
भएको अश्न्तम प नाम पावली प्रकाशन गने सूिनाम पा आयोगको वेवसाईट म पाफग त प्रकाश्शत गररनेछ । 
 

क्र.सं.  नबज्ञापन नं  पद, सेवा, समू पह नबज्ञापनको वकनसम प  म पाग पदसंख्या  
1 501/078-79  वन रक्षक, नेपाल वन,जनरल फरेष्ट्री खलुा  92  

2 502/078-79 वन रक्षक, नेपाल वन,जनरल फरेष्ट्री म पवहला  25  

3 503/078-79 वन रक्षक, नेपाल वन,जनरल फरेष्ट्री आददवासी÷जनजाती 20 

4 504/078-79 वन रक्षक, नेपाल वन,जनरल फरेष्ट्री म पधेसी 16 

5 505/078-79 वन रक्षक, नेपाल वन,जनरल फरेष्ट्री दनलत 7 

6 506/078-79 वन रक्षक, नेपाल वन,जनरल फरेष्ट्री अपाङ्ग 4  

7 507/078-79 वन रक्षक, नेपाल वन,जनरल फरेष्ट्री वपछनिएको क्षेर 3 

hDdf 167 

परीक्षाको वकनसम पिः-  शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षण, नलश्खत र अन्तवागताग ।  
नलश्खत परीक्षा नम पनतिः-  शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षणको ननतजा प्रकाशन पिात ्प्रकाशन गररनेछ ।  
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परीक्षाको म पाध्यम पिः-  परीक्षाको म पाध्यम प (भाषा) नपेाली वा अग्रजेी अथवा नेपाली र अग्रजेी दवैु हनु सक्नछे । 

दरखास्तको म पाध्यम पिः- नबज्ञावपत सबै पदहरुम पा अनलाइन दरखास्त प्रणाली म पाफग त दरखास्त बझुाउन ुपनेछ । 
आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली 
http://ppsconline.sudurpashchim.gov.np म पाफग त दरखास्त पेश गनग 
सवकनछे र दरखास्त पेश गने ववनध÷तररका सम्बन्धी ववस्ततृ वववरण 
https://psc.sudurpashchim.gov.np/ बाट हेनग सवकनेछ ।   

दरखास्त दस्तरुिः-    प्रत्येक ववज्ञापनका लानग दरखास्त दस्तरु रु. १००।- (सय) बझुाउन ुपनेछ । सम पावेशी 
समू पह तफग का थप ववज्ञापनम पा आवेदन ददने उम्मे पदवारको हकम पा थप समू पह प्रत्येकका लानग 
रु. १००।- (सय) थप दस्तरु बझुाउन ुपनेछ ।   

दरखास्त दस्तरु बझुाउन े ववनध र स्थानिः- आयोगको अनलाईन दरखास्त प्रणालीबाट फम पग Submit गरेपनछ My 

Application   म पा गएर  All Application म पा Click गने,त्यस पनछ आफुले] Apply 

गरेको नबज्ञापनको Pay Button म पा Click गने, बैंक Option म पा रावष्ट्रय वाश्णज्य बैंक 
Select गने र Online  Payment jf Offline Payment म पध्ये एक Option छनौट 
गरर भकु्तानी गने । 

 Online Payment (Connect IPS) बाट दरखास्त दस्तरु भकु्तानी गनगिः Online 

Payment, Select गरी Next म पा Click गने, त्यस पनछ Connect IPS Login गरी 
तोवकएको रकम प बझुाउन ुपनेछ ।  

बैंक भौचरबाट दरखास्त दस्तुर भुक्तानी गननः  Offline Payment Select गरी 
Next  म पा Click गने {], त्यस पनछ Voucher Generate म पा Click गने, त्यस पनछ 
भौिर Print गरी सोही भौिर  सवहत सम्बश्न्धत बैंकम पा गई तोवकएको रकम प बझुाउन ु
पनेछ । 

-नोटिः- CONNECTIPS को Direct URL www.connectips.com बाट रकम प भकु्तानी तथा बैंकको 
भौिर प्रयोग गरी भकु्तानी गररएको रकम प म पान्य हनु ेछैन  

दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेअवनधिः- अनलाइन म पाध्यम पबाट दरखास्त पेश गररसकेपनछ उम्मे पदवारले प्राप्त गरेको Master 

ID र कारोबार संकेत नम्बर उल्लेख भएको भौिर सवहत वढलोम पा दोब्बर दस्तरु नतरी दरखास्त 
ददन पाउने अश्न्तम प नम पनतको भोनलपल्ट कायागलय सम पय नभर (उक्त ददन सावगजननक नबदा पनग 
गएम पा सो पनछ कायागलय खलेुको पवहलो ददन) तोवकएको परीक्षा दस्तरु÷दोब्बर दस्तरु अननवायग 
रुपम पा बझुाउन ुपनेछ।   

अपलोि गनुगपने कागजातहरुिः- ववद्यतुीय दरखास्त पेश गने उम्मे पदवारले म पाग गररए अनसुारको सम्पूणग वववरण भरर 
शैश्क्षक योग्यता, सम पावेशी समू पह खलु्ने कागजात लगायत सम्बश्न्धत ववज्ञापनम पा तोवकएका 
कागजपर अनलाईन दरखास्त प्रणालीको तोवकएको स्थानम पा PDF Format म पा अपलोि गनुग 
पनेछ । सबै उम्मे पदवारले आफनो नागररकताको प्रम पाणपरको अगानि र पछानिको भाग, 

हालसालै श्खिेको पासपोटग साइजको फोटो, हस्ताक्षर JPG Format म पा तोवकएको स्थानम पा 

http://ppsconline.sudurpashchim.gov.np/
https://psc.sudurpashchim.gov.np/
http://www.connectips.com/
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अपलोि गनुग पनेछ । उम्मे पदवारहरुले ववद्यतुीय दरखास्त फारम प भदाग व्यश्क्तगत वववरण शदु्धसँग 
भरी वववरण दरुुस्त भएको आफैले सनुनश्ित गनुगपनेछ। वववरण भदाग अननवायग रुपम पा 
उम्मे पदवारहरुले आफ्नै म पोबाइल नम्बर र इमे पल ठेगाना उल्लेख गनुग पनेछ । साथै दरखास्तम पा 
उल्लेख गरेको वववरणका सम्बन्धम पा उम्मे पदवार स्वयं पूणग जवाफदेही हनुपुनेछ ।  

 दरखास्त ददन ेअश्न्तम प नम पनतिः-२०७८।१२।२९ गते सम्म प र दोब्बर दस्तरु नतरी २०७९।०१।०६गते सम्म प ।  
उम्मे पदवारको उमे परको हदिः- परुुष उम्मे पदवारको हकम पा २०७८।१२।२९ सम्म प १८ वषग उमे पर परुा भै ३५ 

वषग ननाघेको र म पवहला तथा अपाङ्ग उम्मे पदवारहरुको हकम पा ४० वषग ननाघेको ।  
अन्तवागताग परीक्षा कायगक्रम प र अन्तवागताग हनु ेनम पनतिः-नलश्खत परीक्षाको ननतजा प्रकाश्शत हुँदा सूिना गररनेछ।  
पदम पा रही गनुगपने काम पको वववरणिः- सेवा, समू पह सम्बन्धी प्रदेश सरकारले तोके बम पोश्जम प ।  
सेवा, शतग र सवुवधािः- सेवा, शतग र सवुवधा प्रदेश कानून बम पोश्जम प  हनुेछ ।  
सेवा सम्बन्धी म पन्रालयिः- सेवा, समू पह, उपसमू पह संिालन गने सदूुरपश्िम प प्रदेश अन्तगगतका म पन्रालय ।  

   
आवयक न्यूनतम प योग्यतािः  

 १) वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समू पह, वन रक्षक पदिः- म पान्यता प्राप्त श्शक्षण संस्थाबाट न्यूनतम प आठ कक्षा उत्तीणग गरी 
शारीररक तन्दरुुस्त भएको ।  

 २) शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षणको योजनािः- शारीररक परीक्षणम पा तोवकएको देहायको म पापदण्ि पगु्न े
उम्मे पदवारहरुले म पार दरखास्त भनग सक्नेछन ्। तोवकएको म पापदण्ि अनसुार नभएका उम्मे पदवार स्वयं 
जवाफदेही हनुपुनेछ । 

शारीररक परीक्षण 

क्र.सं. वववरण परुुष (न्यूनतम प) म पवहला (न्यूनतम प) 
!= उिाई  ५ वफट २ इन्ि (५'२'') ५ वफट (५') 
@= छाती  ३१-३३ इन्ि (३१''-३३'') -  
#= वजन  ५० के.जी.  ४२ के.जी.  
$= आखँा परीक्षण +२ देश्ख -२ भन्दा कम पजोर नभएको  +२ देश्ख -२ भन्दा कम पजोर नभएको  
%= Color Vision Test रंग पवहिान सम्बन्धी दोष नभएको   रंग पवहिान सम्बन्धी दोष नभएको 

 

नोटिः- कक्षा आठका अननवायग ववषयहरुम पा कश्म्तम पा D Plus र शैश्क्षक शर २०७७ को हकम पा कक्षा आठको कुनै सात 
ववषयम पा D Plus ग्रिे प्राप्त गरेको हनु ुपनेछ । 

खलुा तथा सम पावेशी परीक्षाको लानग ववशषे सूिना  
(१) खलुा तथा सम पावेशी नबज्ञापनम पा दरखास्त ददने उम्मे पदवार ननजाम पती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० तथा नेपाल 

स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १२ बम पोश्जम प अयोग्य नभएको हनु ुपनेछ ।  
(२) खलुा र सम पावेशीतफग को नलश्खत परीक्षा एकै नसवटङ्ग एकै नम पनत र सम पयम पा हनुेछ । (प्रत्येक सेवा÷समू पह र खलुा 

तथा सम पावेशी समू पहको लानग छुट्टाछुटै्ट परीक्षा ददन ुपने छैन)  
(३) नलश्खत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मे पदवारहरुको ननतजा वणागनकु्रम पका आधारम पा प्रकाशन गररनेछ ।  
(४) सम पावेशी समू पहतफग  नलश्खत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मे पदवारहरुले सम पावेशी समू पहको प्राथनम पकताक्रम प रोज्न 

पाउने छैनन ्। उम्मे पदवारले दरखास्त फाराम पम पा उल्लेख गरेको सम पावेशी समू पहको आधारम पा आयोगको प्रिनलत 
व्यवस्था अनसुार उम्मे पदवारको सम पावेशी समू पह कायम प हनुेछ ।  

(५) खलुा तथा सम पावेशी समू पहतफग  नलश्खत परीक्षाबाट खलुा र सम पावेशी तथा एकभन्दा बढी सम पावेशी समू पहम पा 
छनौट भएका उम्मे पदवारले एक पटक म पार प्रयोगात्म पक परीक्षा र अन्तवागतागम पा सश्म्म पनलत हनुे गरी कायगक्रम प 
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तय हनुछे । साथै प्रयोगात्म पक परीक्षा र अन्तवागतागको प्राप्ताङ्क उम्मे पदवार उत्तीणग भएको सबै समू पह (खलुा र 
सम पावेशी) म पा गणना गररनेछ । 

(६) सबै िरणको परीक्षा पिात प्राप्त हनु आएको योग्यताक्रम प (Merit Order) र उम्मे पदवारले रोजेको कायागलयहरुको 
प्राथनम पकताक्रम प (Priority Order) अनसुार ननयशु्क्तको लानग नसफाररस गररनेछ । 

  
सम पावेशी समू पहका ववज्ञापनम पा दरखास्त ददन ेउम्मे पदवारहरुका लानग ववशेष ननदेशन 

 

सम पावेशी समू पहतफग का पदहरुम पा दरखास्त ददन िाहन े उम्मे पदवाहरुले दरखास्त ददने सम पयम पा देहाय अनसुारका 
कागजातहरु तयार गरी दरखास्त ददनपुनेछ । नलश्खत परीक्षाको ननतजाबाट अन्तवागतागको लानग छनौट भएपनछ 
अन्तवागताग ददन आउँदा त्यस्ता कागजातहरुको सक्कल सवहत आफैं ले प्रम पाश्णत गरेको नक्कल समे पत साथम पा नलई आउन ु
पनेछ । उल्लेश्खत कागजातहरु दरखास्त ददने सम पयम पा कायम प रहेको नपाइएम पा जनुसकैु बखत दरखास्त रद्द हनु 
सक्नेछ ।  
क) आददवासी÷जनजानतका हकम पा नेपाल आददवासी÷जनजानत उत्थान रावष्ट्रय प्रनतन ऐान ऐनम पा सूश्िकृत भएको जानतको 

हकम पा सोही सूिीको आधारम पा, तर नेपाल आददवासी÷जनजानत उत्थान रावष्ट्रय प्रनतन ऐान ऐनम पा सूश्िकृत भएको 
जानत नभर एकभन्दा बढी थरहरु भएम पा सम्बश्न्धत स्थानीय तहको प्रम पखुको नसफाररशम पा प्रम पखु श्जल्ला 
अनधकारीबाट सूश्िकृत भएको जानत नभरको थर भनी प्रम पाश्णत गराएको कागजात ।   

ख)  म पधेसीका हकम पा नेपाल सरकारले नेपाल राजपरम पा सूिना प्रकाशन गरी तोके बम पोश्जम पको संस्थाबाट म पधेसी 
भनी प्रम पाश्णत गरेको कागजात, तर नेपाल राजपरम पा सूिना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म प सम्बश्न्धत स्थानीय 
तहको प्रम पखुको नसफाररशम पा प्रम पखु श्जल्ला अनधकारीबाट म पधेसी भनी प्रम पाश्णत गराएको कागजात ।   

ग)  दनलतका हकम पा रावष्ट्रय दनलत आयोगबाट सूश्िकृत भएको जानतको हकम पा सोही सूिीको आधारम पा, तर रावष्ट्रय 
दनलत आयोगबाट सूश्िकृत भएको जानत नभर एकभन्दा बढी थरहरु भएम पा सम्बश्न्धत स्थानीय तहको प्रम पखुको 
नसफाररशम पा प्रम पखु श्जल्ला अनधकारीबाट सूश्िकृत भएको जानत नभरको थर भनी प्रम पाश्णत गराएको कागजात ।   

घ)  अपाङ्गका हकम पा स्वीकृत श्िवकत्सकको नसफाररशम पा सम पाज कल्याणपररषद÷सम्बश्न्धत स्थानीय तहबाट अपाङ्गता 
प्रम पाश्णत गरेको पररियपर,  

ङ)  वपछनिएको क्षेरका हकम पािः ननजाम पती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) को स्पविकरण खण्िको 
(१) म पा उल्लेख भएका श्जल्लाम पा स्थायी बसोबास उल्लेख गरी सम्बश्न्धत श्जल्लाबाट प्राप्त गररएको नागररकताको 
प्रम पाणपर तथा सम्बश्न्धत स्थानीय तहबाट हाल सोही स्थानम पा स्थायी बसोबास भएको भनी प्रम पाश्णत गरेको 
कागजात दरखास्त फारम प भने ददन भन्दा ३ म पवहना अगािी सम्म पको नसफाररशको आधारम पा । स्थायी बसोबास 
भएको श्जल्ला बाहेक अन्यर श्जल्लाबाट नागररकता नलएको भएम पा सो गनुगपनागको कारण उल्लेख भएको पर 
नागररकता जारी गने श्जल्ला प्रशासन कायागलयबाट नलएको, ननजाम पती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा 
(७) को स्पविकरण खण्िको (१) म पा उल्लेख भएको श्जल्लाम पा वववाह गरी वा बसाइँसराइ गरी गएको भएम पा 
वववाहको हकम पा वववाह दताग प्रम पाणपर र बसाइँसराइको हकम पा छािेको र गएको स्थानीय तहको बसाइँसराइ 
गरेको खलु्ने कागजात । 
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क)  दोब्बर दस्तरुको म्यादलाई उमे पर, शैश्क्षक योग्यता, अनभुव अवनध र अन्य योग्यताको प्रयोजनको 

लानग गणना गररने छैन ।   
ख) सम पान पदम पा उम्मे पदवार बन्न पाउने व्यवस्था नभएकोले सम पान पदम पा दरखास्त ददन पाइने छैन ।  
ग) आयोगद्वारा तोवकएको म्यादनभर पेश नभएको वा न्यूनतम प योग्यता नपगेुको वा तोवकएको अन्य 

वववरण नखलेुको वा तोवकएको दस्तरु नबझुाएको दरखास्त स्वीकृत गररन ेछैन ।  
घ) सहयोगी लेखक म पाग गने उम्मे पदवारले नलश्खत परीक्षा शरुु हनु ुभन्दा कम्तीम पा ७ (सात) ददन 

अगावै आयोगको सम्बश्न्धत कायागलयम पा सम्पकग  राख्न ु पनेछ । अन्यथा सहयोगी लेखक उपलब्ध 
गराउन आयोग बाध्य हनुे छैन ।   

ङ)  नलश्खत परीक्षाम पा उत्तीणग हनुे उम्मे पदवारले अन्तवागताग ददन ुभन्दा अगािी शैश्क्षक योग्यताको स्थायी 
प्रम पाणपर, नागररकताको प्रम पाणपर, सेवाको अनभुव आवयक पनेम पा सम्बश्न्धत कायागलय प्रम पखुबाट 
प्रम पाश्णत गराएको सक्कल प्रनत, आफुले दरखास्त ददएको सेवा समू पह सम्बन्धी पररषदम पा दताग हनु ुपने 
पदहरु भएम पा सो पररषदम पा दताग÷नववकरण भएको प्रम पाणपरको सक्कल प्रनत, स्तरवृवद्ध भएको भए 
स्तरवृवद्ध भएको पर तथा सम पावेशी एवं खलुातफग  दरखास्त ददने उम्मे पदवारको लानग पेश गनुगपने 
भनी उल्लेख गररएका कागजातहरुको सक्कलका साथै प्रनतनलवप अननवायग रुपम पा पेश गनुग पनेछ ।   

ि)  दरखास्त ददने अश्न्तम प नम पनतनभर ननधागररत शैश्क्षक योग्यता हानसल गररसकेको हनु ुपनेछ । ववदेशी 
संस्थाम पा अध्ययन गरेका उम्मे पदवारहरुले सम्बश्न्धत ननकायबाट आफूले प्राप्त गरेको योग्यताको 
सम पकक्षता ननधागरण गराएको हनुपुनेछ । 

तर नेपालका ववश्वववद्यालयहरुबाट ननधागररत शैश्क्षक योग्यता परुा गरी ननधागररत पदम पा आवेदन ददन े
उम्मे पदवारहरुले नसङ्गल दस्तरु बझुाएर दरखास्त ददन ेअश्न्तम प ददन सम्म प दरखास्त साथ पेश गनुगपने 
न्यूनतम प शैश्क्षक योग्यताको प्रम पाणपर वा लब्धाङ्क वववरण पर (्ान्सवक्र्ट) सम पयावनधको कारणले 
पेश गनग नसक्ने उम्मे पदवारहरुको हकम पा, यदद उक्त नसङ्गल दस्तरु बझुाएर दरखास्त ददने अश्न्तम प 
ददन नभर सम्बश्न्धत ववश्वववद्यालयबाट परीक्षाफल प्रकाश्शत भईसकेको रहेछ र सो पषु्ट्याई हनु े
गरी सम्बश्न्धत ववश्वववद्यालय वा श्शक्षण संस्थाबाट सम्बश्न्धत ववद्याथीले सो अववनध नभर उक्त 
उपानधको सबै परीक्षाहरु उत्तीणग गररसकेको (सबै वषग÷सेमे पिरका परीक्षा, थेनसस, प्राश्क्टकल र अन्य 
आवयकता पूरा गररसकेको व्यहोरा) भने्न वववरण सवहतको पर र सबै सेमे पिरको लब्धाङ्कपर पेश 
गरेम पा त्यस्ता उम्मे पदवारको न्यूनतम प योग्यता परुा भएको म पानननछे । ववदेशी संस्थाम पा अध्ययन 
गरेका उम्मे पदवारहरुले सम्बश्न्धत ननकायबाट आफूले प्राप्त गरेको योग्यताको सम पकक्षता ननधागरण 
गराएको हनुपुनेछ ।  

छ)  ववज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्र एक पटक छनौट गररसकेपनछ पनुिः संशोधन नहनुे हुँदा ववश्वस्त भई 
ववज्ञापन नं. र परीक्षा केन्रहरु छनौट गनुगपनेछ ।  

ज) परीक्षाम पा परीक्षाथीले अननवायग रुपम पा कालो म पसीको म पार प्रयोग गनुगपनेछ अन्यथा उत्तरपशु्स्तका रद्द 
हनुेछ ।   
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झ) दरखास्त ददने पदको लानग आवयक न्यूनतम प शैश्क्षक योग्यता सम्बन्धी वववरण अनलाइन फाराम प 
भने क्रम पम पा हेनग सवकनेछ । 

ञ)  पाठ्यक्रम प आयोगको वेबसाइट www.psc.sudurpashchim.gov.np बाट प्राप्त गनग 
सवकनछे ।  

ट) कोनभि-१९ संक्राम पक रोगबाट सजृना हनु सक्ने स्वास््य जोश्खम पलाई म पध्यनजर गरी आयोगबाट 
संिालन हनुे प्रनतयोनगतात्म पक परीक्षालाई व्यवश्स्थत र प्रभावकारी रुपम पा संिालन गनग संक्रम पणको 
ववशेष अवस्थाम पा स्वास््य सम्बन्धी म पापदण्ि अपनाइनछे । 

ठ) दरखास्त भने तररका सम्बन्धी जानकारीको लानग वेबसाईटम पा राश्खएको User Manual  हेनग 
सवकनछे । 
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