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प्रदेश लोक सेवा आयोग 

सदूुरपश् िम प प्रदेश 

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

 

प्रदेश ननजाम पती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका पााँिौं तहका ववनिन् न सेवा समू पहका प्राववनधक तर्फ का पदहरुको 
a9'jfåf/f kbk"lt{ x'g] kb;+Vof ;DaGwL ;"rgf 

सूिना नं २०÷२०७९–०८०      नम पनतिः-२०७९।०९।२७ 
सदूुरपश् िम प प्रदेश ननजाम पती सेवा ऐन, २०७९ बम पोश्जम प सदूुरपश्िम प प्रदेश र अन्तगफत ननकायम पा ररक्त रहेका  पदहरुको पदपूनतफका 
लानग प्राप्त म पाग र कम पफिारी सम पायोजन ऐन २०७५ को दर्ा १२ को व्यवस्था बम पोश्जम प सदूुरपश्िम प प्रदेश श्स्थत स्थानीय 
तहहरुम पा ररक्त रहेका पदहरुको पदपूनतफका लानग ववनिन् न स्थानीय तहहरुबा  प्राप्त म पाग संख्याको प्रनतशत ननधाफरण गरी कायम प 
िएका अन्तरसेवा, आ.प्र. र बढुवाद्धारा पूनतफ हनुे पद संख्याको वववरण आयोगको अनिलेखम पा सरुश्ित राश्खएको छ । बढुवा 
तर्फ का उक्त पदहरुको पदपूनतफ प्रदेश ननजाम पती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी कानून बम पोश्जम प हनुे व्यहोरा समे पत 
सम्बश्न्धत सबैको जानकारीका लानग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ । 

प्रदेश ननजाम पती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका पााँिौं तहका ववनिन् न सेवा समू पहका प्राववनधक तर्फ का पदहरुको 
खलुा तथा सम पावेशी प्रनतयोनगतात्म पक नलश्खत परीिाको ववज्ञापन 

 

सूिना नं २१÷२०७९–०८०        नम पनतिः-२०७९।०९।२७ 
सदूुरपश् िम प प्रदेश ननजाम पती सेवा ऐन, २०७९ बम पोश्जम प सदूुरपश्िम प प्रदेश र अन्तगफत ननकाय र कम पफिारी सम पायोजन ऐन २०७५ 
को दर्ा १२ को व्यवस्था बम पोश्जम प सदूुरपश्िम प प्रदेश श्स्थत स्थानीय तहहरुम पा ररक्त िएका देहायका पदहरुम पा खलुा तथा 
सम पावेशी प्रनतयोनगतात्म पक परीिाद्धारा स्थायी पदपूनतफ गनुफपने िएकोले देहाय बम पोश्जम प योग्यता पगुेका उम्मे पदवारहरुबा  दरखास्त 
आह्वान गररन्छ । तोवकएको न्यूनतम प योग्यता पगुेका उम्मे पदवारहरुले आयोगको ववद्यतुीय दरखास्त प्रणाली 
http://ppsconline.sudurpashchim.gov.np म पार्फ त दरखास्त ददन ु पनेछ । प्रनतयोनगतात्म पक परीिाबा  छनौ  िएका 
उम्मे पदवारहरुको प्राथनम पकताक्रम प अनसुार ननयशु्क्तका लानग सम्बश्न्धत प्रदेश म पन्रालय र स्थानीय तहम पा नसर्ाररस गररनेछ। 

क्र.सं. नबज्ञापन नं पद, सेवा, समू पह नबज्ञापनको वकनसम प पदसंख्या कैवर्यत 

1 501/079-80 

सब-इश् जननयर, इश् ज., नसनिल, जनरल 

खलुा 
2  

सब-इश् जननयर, इश् ज., नसनिल, हाइवे 1  

सब-इश् जननयर, इश् ज., नसनिल 20  

2 502/079-80 

सब-इश् जननयर, इश् ज., नसनिल, जनरल 

म पवहला 

1  

सब-इश् जननयर, इश् ज., नसनिल, हाइवे 1  

सब-इश् जननयर, इश् ज., नसनिल 20  

3 503/079-80 सब-इश् जननयर, इश् ज., नसनिल आ.ज. 4  

4 504/079-80 सब-इश् जननयर, इश् ज., नसनिल, जनरल दनलत 1  

5 505/079-80 
सब-इश् जननयर, इश् ज., नसनिल, ववश्डिङ 
एण्ि आवकफ  ेक्  

खलुा 3  
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क्र.सं. नबज्ञापन नं पद, सेवा, समू पह नबज्ञापनको वकनसम प पदसंख्या कैवर्यत 

6 506/079-80 
सब-इश् जननयर, इश् ज., नसनिल, ववश्डिङ 
एण्ि आवकफ  ेक्  

म पवहला 1  

7 507/079-80 
सब-इश् जननयर, इश् ज., नसनिल, ववश्डिङ 
एण्ि आवकफ  ेक्  

दनलत 1  

8 508/079-80 

प्राववनधक सहायक, कृवि, कृवि प्रसार  

खलुा 

4  

प्राववनधक सहायक, कृवि, वागवानी 5  

प्राववनधक सहायक,कृवि, बाली ववकास 1  

प्राववनधक सहायक, कृवि, बाली संरिण 1  

प्राववनधक सहायक, कृवि, म पा ो ववज्ञान 1  

प्राववनधक सहायक, कृवि 17  

9 509/079-80 प्राववनधक सहायक, कृवि, वागवानी म पवहला 1  

10 510/079-80 

प्राववनधक सहायक, कृवि, म पत्स्य 

खलुा 

2  

पश ुसेवा प्राववनधक,कृवि, ला.पो.एण्ि िे.िे.  19  

पश ुस्वास््य प्राववनधक, कृवि, िे ेररनरी 24  

11 511/079-80 प्राववनधक सहायक, कृवि, म पत्स्य म पवहला 1  

12 512/079-80 
रे जर, वन, जनरल र्रेष्ट्री 

खलुा 
9  

रे जर, वन, स्वायल एण्ि वा र कन्जिेसन 1  

13 513/079-80 
रे जर, वन, जनरल र्रेष्ट्री 

म पवहला 
2  

रे जर, वन, स्वायल एण्ि वा र कन्जिेसन 1  

14 514/079-80 रे जर, वन, जनरल र्रेष्ट्री दनलत 1  

15 515/079-80 रे जर, वन, जनरल र्रेष्ट्री थारु/राना थारु 1  

16 516/079-80 रे जर, वन, जनरल र्रेष्ट्री आनथफक रुपले ववपन् न 
खस आयफ 1  

17 517/079-80 रे जर, वन, जनरल र्रेष्ट्री आ.ज. 1  

18 518/079-80 रे जर, वन, जनरल र्रेष्ट्री वप.िे. १  

19 519/079-80 कम््य ुर अपरे र, ववववध खलुा 8  

20 520/079-80 कम््य ुर अपरे र, ववववध म पवहला १  

21 521/079-80 कम््य ुर अपरे र, ववववध दनलत १  

22 522/079-80 
प्राववनधक सहायक, श्शिा, श्शिा प्रशासन, 

ननरीिण 
खलुा 4  

23 523/079-80 
प्राववनधक सहायक, श्शिा, श्शिा प्रशासन, 

ननरीिण 
म पवहला 6  

24 524/079-80 पश्ललक हेडथ नसफ, स्वास््य, क.न. खलुा 3  

25 525/079-80 पश्ललक हेडथ नसफ, स्वास््य, क.न. म पवहला 1  

26 526/079-80 
कववराज/आयवेुद सहायक, स्वास््य, 

आयवेुद, जनरल आयवेुद 
खलुा 3  

27 527/079-80 हेडथ अनसषे्टण्  स्वास््य, हे.ई. खलुा 23  
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क्र.सं. नबज्ञापन नं पद, सेवा, समू पह नबज्ञापनको वकनसम प पदसंख्या कैवर्यत 

28 528/079-80 हेडथ अनसषे्टण्  स्वास््य, हे.ई. म पवहला 10  

29 529/079-80 हेडथ अनसषे्टण्  स्वास््य, हे.ई. आ.ज. 2  

30 530/079-80 स् ार् नसफ, स्वास््य, जनरल ननसफङ खलुा 2  

कुल जम्म पा   213  
 

परीिाको वकनसम पिः-  नलश्खत र अन्तवाफताफ ।  

नलश्खत परीिा नम पनतिः-  पनछ प्रकाशन गररनेछ । 

परीिाको म पाध्यम पिः-  परीिाको म पाध्यम प (िािा) नेपाली वा अग्रजेी अथवा नेपाली र अग्रजेी दवैु हनु सक्नेछ । 

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

दरखास्त दस्तरुिः-    प्रत्येक ववज्ञापनका लानग दरखास्त दस्तरु रु. ४००।- (िार सय) बझुाउन ुपनेछ । सम पावेशी 
समू पह तर्फ का थप ववज्ञापनम पा आवेदन ददने उम्मे पदवारको हकम पा थप समू पह प्रत्येकका लानग रु. 
२००।-(दईु सय) थप दस्तरु बझुाउन ुपनेछ ।  

दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेववनध र स्थानिः- आयोगको अनलाईन दरखास्त प्रणालीबा  र्म पफ Submit गरेपनछ My Application   म पा 
गएर  All Application म पा Click गने, त्यस पनछ आरु्ले ] Apply गरेको नबज्ञापनको Pay Button म पा 
Click गने, बैंक Option म पा रावष्ट्रय वाश्णज्य बैंक Select गने र Online  Payment वा Offline 

Payment म पध्ये एक Option छनौ  गरर िकु्तानी गने । 

 Online Payment (Connect IPS) बा  दरखास्त दस्तरु िकु्तानी गनफ 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, र िौिर Print गरी सोही िौिर सवहत सम्बश्न्धत 
बैंकम पा गई तोवकएको रकम प बझुाउन ुपनेछ । 

-नो िः- CONNECTIPS को Direct URL www.connectips.com बा  तथा बैंकको िौिर प्रयोग गरी गररएको रकम प िकु्तानी 
म पान्य हनु ेछैन । 

दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेअवनधिः- अनलाइन म पाध्यम पबा  दरखास्त पेश गररसके पनछ उम्मे पदवारले प्राप्त गरेको Master ID र कारोबार 
संकेत नम्बर उडलेख िएको िौिर सवहत वढलोम पा दोलबर दस्तरु नतरी दरखास्त ददन पाउने अश्न्तम प 
नम पनतको िोनलपड  कायाफलय सम पय निर (उक्त ददन सावफजननक नबदा पनफ गएम पा सो पनछ कायाफलय खलेुको 
पवहलो ददन) तोवकएको परीिा दस्तरु÷दोलबर दस्तरु अननवायफ रुपम पा बझुाउन ुपनेछ ।   

अपलोि गनुफपने कागजातहरुिः- ववद्यतुीय दरखास्त पेश गने उम्मे पदवारले म पाग गररए अनसुारको सम्पूणफ वववरण िरर शैश्िक योग्यता, 
तानलम प, अनिुव, व्यवसाय अनमु पनत (Council) प्रम पाणपर, सम पावेशी समू पह खडुने कागजात लगायत 
सम्बश्न्धत ववज्ञापनम पा तोवकएका कागजपर अनलाईन दरखास्त प्रणालीको तोवकएको स्थानम पा PDF 

Format म पा अपलोि गनुफ पनेछ। सबै उम्मे पदवारले आफ्नो नागररकताको प्रम पाणपरको अगानि र 
पछानिको िाग,हालसालै श्खिेको पासपो फ साइजको र्ो ो, हस्तािर JPG Format म पा तोवकएको स्थानम पा 
अपलोि गनुफ पनेछ। तोवकएको Format म पा कागजात पेश निएम पा प्रवेश पर वप्रन्  नहनुे िएकाले 
तोवकएको  Format मै प कागजात अपलोि गनुफ पनेछ ।  

http://ppsconline.sudurpashchim.gov.np/
https://psc.sudurpashchim.gov.np/
http://www.connectips.com/
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प्रदेश लोक सेवा आयोग (कायफसंिालन) ननददफशका, २०७८ को दर्ा १२ बम पोश्जम प दरखास्त पेश 
निएम पा वा लापरवावह तररकाले पेश गरेम पा दरखास्त रुज ुगदाफ कै बखत रद्द हनुे र पनछ कुनै पनन 
बाहानाम पा रद्द िएका दरखास्त उपर कुनै पनन सनुवुाइ नहनुे िएकाले दरखास्त र्ाराम प िदाफ ववशेि ध्यान 
ददन ुपनेछ । 

 दरखास्त ददन ेअश्न्तम प नम पनतिः-२०७९।१०।१७ गते सम्म प र दोलबर दस्तरु नतरी २०७९।१०।२४ गते सम्म प ।  
उम्मे पदवारको उमे परको हदिः-परुुि उम्मे पदवारको हकम पा २०७९।१०।१७ सम्म प १८ विफ उमे पर परुा िै ३५ विफ ननाघेको 

र म पवहला तथा अपाङ्ग उम्मे पदवारहरुको हकम पा ४० विफ ननाघेको । 

स्वास््य सेवाका पदको हकम पा वव.स.२०७९।१०।१७ सम्म प १८ विफ उमे पर परुा िै ४५ 
विफ ननाघेको । साथै वाहालवाला स्थायी ननजाम पती सेवाका कम पफिारीको हकम पा उमे परको 
हद लाग्ने छैन। 

अन्तवाफताफ परीिा हनु ेनम पनतिः- नलश्खत परीिाको ननतजा प्रकाश्शत हुाँदा सूिना प्रकाशन गररनेछ ।  
पदम पा रही गनुफपने काम पको वववरणिः- सेवा, समू पह सम्बन्धी प्रिनलत कानून बम पोश्जम प हनुेछ । 

सेवा, शतफ र सवुवधािः- प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रिनलत कानून बम पोश्जम प हनुेछ ।  
सेवा सम्बन्धी म पन्रालय/स्थानीय तह- सेवा, समू पह, उपसमू पह संिालन गने सम्बश्न्धत प्रदेश म पन्रालय/ स्थानीय तह  ।   
आवयक न्यूनतम प शैश्िक योग्यतािः  
!.सब-इश् जननयर, इश् ज., नसनिल, जनरल : म पान्यता प्राप्त श्शिण संस्थाबा  नसनिल इश्िननयररङ्ग ववियम पा प्रम पाणपर तह वा सो सरह 
उत्तीणफ ।  
2.सब-इश् जननयर, इश् ज., नसनिल, हाइवे  : म पान्यता प्राप्त श्शिण संस्थाबा  नसनिल इश्िननयररङ्ग ववियम पा प्रम पाणपर तह वा सो सरह 
उत्तीणफ ।  
3.सब-इश् जननयर, इश् ज., नसनिल, ववश्डिङ एण्ि आवकफ  ेक्  : म पान्यता प्राप्त श्शिण संस्थाबा  नसनिल वा आवकफ  ेक्िरल इश्िननयररङ्ग 

ववियम पा प्रम पाणपर तह वा सो सरह उत्तीणफ । 

4.प्राववनधक सहायक, कृवि, कृवि/कृवि प्रसार/ वागवानी/बाली ववकास/बाली संरिण/म पा ो ववज्ञान : म पान्यता प्राप्त श्शिण संस्थाबा  
कृवि ववज्ञान वविय नलई प्रवीणता प्रम पाणपर तह  (आइ.एस्सी. एग.ृ) उत्तीणफ वा एस.एल.सी. वा  ी.एस.एल.सी. उत्तीणफ गरी न्यूनतम प 
३ विफ अवनधको कृवि ववियको नि्लोम पा (Major in Plant Science) उत्तीणफ वा जे. ी.ए. कोिफ उत्तीणफ गरी कृवि ववज्ञानम पा १ विे 
जे. ी. कोिफ (प्राववनधक प्रम पाणपर) उत्तीणफ ।  
५.प्राववनधक सहायक, कृवि, म पत्स्य : म पान्यता प्राप्त श्शिण संस्थाबा  कृवि वा पशवुवज्ञान वविय नलई प्रवीणता प्रम पाणपर तह (आइ.एस्सी. 
एग.ृ) उत्तीणफ वा एस.एल.सी. वा  ी.एस.एल.सी. उत्तीणफ गरी न्यूनतम प ३ विफ अवनधको कृवि वा पशवुवज्ञान ववियम पा नि्लोम पा उत्तीणफ 
वा जे. ी.ए. कोिफ उत्तीणफ गरी कृवि वा पशवुवज्ञानम पा १ विे जे. ी. कोिफ (प्राववनधक प्रम पाणपर) उत्तीणफ ।  
६.पश ुसेवा प्राववनधक,कृवि, ला.पो.एण्ि िे.िे. : म पान्यता प्राप्त श्शिण संस्थाबा  पश ु ववज्ञान वविय नलई प्रवीणता प्रम पाणपर तह  
(आइ.एस्सी. एग.ृ) उत्तीणफ वा एस.एल.सी. वा  ी.एस.एल.सी. उत्तीणफ गरी पश ुववज्ञान ववियम पा न्यूनतम प ३ विफको अवनधको नि्लोम पा 
उत्तीणफ वा पश ुववज्ञान ववियम पा जे. ी.ए. कोिफ उत्तीणफ गरी पश ुववज्ञान ववियम पा १ विे जे. ी. कोिफ (प्राववनधक प्रम पाणपर) उत्तीणफ ।   
७.पश ुस्वास््य प्राववनधक, कृवि, िे ेररनरी : म पान्यता प्राप्त श्शिण संस्थाबा  पश ुववज्ञान वविय नलई प्रवीणता प्रम पाणपर तह  (आइ.एस्सी. 
एग.ृ) उत्तीणफ वा एस.एल.सी. वा  ी.एस.एल.सी. उत्तीणफ गरी पश ुववज्ञान ववियम पा न्यूनतम प ३ विफको अवनधको नि्लोम पा उत्तीणफ वा 
पश ुववज्ञान ववियम पा जे. ी.ए. कोिफ उत्तीणफ गरी पश ुववज्ञान ववियम पा १ विे जे. ी. कोिफ (प्राववनधक प्रम पाणपर) उत्तीणफ ।   
८.रेिर,वन, जनरल र्रेष्ट्री : म पान्यता प्राप्त श्शिण संस्थाबा  नसश्डिकडिर, वनस्रोत म पापन (र्रेष्ट मे पन्सरेुशन) र वन व्यवस्थापन मू पल 
वविय नलई वन ववज्ञानम पा प्रम पाणपर तह वा सो सरह उत्तीणफ ।  
९. रे जर, वन, स्वायल एण्ि वा र कन्जिेसन :म पान्यता प्राप्त श्शिण संस्थाबा  वन ववज्ञानम पा प्रम पाणपर तह वा सो सरह उत्तीणफ ।  
1०.कम््य ुर अपरे र, ववववध : म पान्यता प्राप्त श्शिण संस्थाबा  कम््य ुर वविय नलई प्रवीणता प्रम पाणपर तह वा सो सरह उत्तीणफ । 
वा म पान्यता प्राप्त श्शिण संस्थाबा  प्रववणता प्रम पाणपर तह वा सो सरह उत्तीणफ गरी रश्जष्टिफ संस्थाबा  कम्तीम पा ६ म पवहनाको कम््य ुर 
तानलम प प्राप्त । वा  म पान्यता प्राप्त श्शिण संस्थाबा  प्रववणता प्रम पाणपर तह वा सो सरह उत्तीणफ गरी ववज्ञान तथा प्रववनध म पन्रालयबा  
Skilled Manpower को लानग संिानलत ६ म पवहनाको कम््य ुर तानलम प प्राप्त । 

1१.प्राववनधक सहायक, श्शिा, श्शिा प्रशासन : म पान्यता प्राप्त श्शिण संस्थाबा  श्शिा शास्त्रम पा प्रम पाणपर तह वा सो सरह उत्तीणफ ।  
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1२.पश्ललक हेडथ नसफ, स्वास््य, प.हे.न. : म पान्यता प्राप्त श्शिण संस्थाबा  प.हे.न. वा ननसफङ ववियम पा प्रम पाणपर तह उत्तीणफ  

1३.कववराज/आयवेुद सहायक, स्वास््य, आयवेुद, जनरल आयवेुद : म पान्यता प्राप्त श्शिण संस्थाबा  आयवेुद ववियम पा प्रम पाणपर तह 
उत्तीणफ ।  
1४.हेडथ अनसषे्टण्  स्वास््य, हे.ई. : म पान्यता प्राप्त श्शिण संस्थाबा  साम पान्य श्िवकत्साम पा प्रम पाणपर तह उत्तीणफ ।  
१५.स् ार् नसफ, स्वास््य, जनरल ननसफङ : म पान्यता प्राप्त श्शिण संस्थाबा  ननसफङ ववियम पा प्रम पाणपर तह उत्तीणफ । 

खलुा तथा सम पावेशी परीिाको लानग ववशिे सूिना  
 

(१) खलुा तथा सम पावेशी नबज्ञापनम पा दरखास्त ददने उम्मे पदवार ननजाम पती सेवा ऐन, २०४९ को दर्ा १०, प्रदेश ननजाम पती सेवा 
ऐन, २०79 को दर्ा १७ र स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ को दर्ा १२ बम पोश्जम प अयोग्य निएको हनु ुपनेछ ।  

 (२) खलुा र सम पावेशीतर्फ को नलश्खत परीिा एकै नसव ङ्ग एकै नम पनत र सम पयम पा हनुेछ । (प्रत्येक सेवा÷समू पह र खलुा तथा 
सम पावेशी समू पहको लानग छुट्टाछुटै्ट परीिा ददन ुपने छैन)  

(३) खलुा तथा सम पावेशीतर्फ को नलश्खत परीिाबा  अन्तवाफताफका लानग छनौ  िएका उम्मे पदवारहरुको ननतजा प्रकाशन गदाफ 
वणाफनकु्रम पका आधारम पा एकम पषु्ठ प्रकाशन गररनेछ ।  

(४) नलश्खत परीिाबा  छनौ  िएका उम्मे पदवारहरुले अन्तवाफताफम पा सश्म्म पनलत हनु अगािी प्रदेशका सम्बश्न्धत म पन्रालय र 
स्थानीय तहहरुको प्राथनम पकताक्रम प अननवायफ रुपले िनुफ पनेछ। प्राथनम पकता निने उम्मे पदवारहरुलाई अन्तवाफताफम पा सहिागी 
गराइने छैन । 

 (५) सम पावेशी समू पहतर्फ  नलश्खत परीिाबा  छनौ  िएका उम्मे पदवारहरुले सम पावेशी समू पहको प्राथनम पकताक्रम प रोज्न पाउने 
छैनन ्। उम्मे पदवारले दरखास्त र्ाराम पम पा उडलेख गरेको सम पावेशी समू पहको आधारम पा आयोगको प्रिनलत व्यवस्था 
अनसुार उम्मे पदवारको सम पावेशी समू पह कायम प हनुेछ ।  

(६) खलुा तथा सम पावेशी समू पहतर्फ  नलश्खत परीिाबा  खलुा र सम पावेशी तथा एकिन्दा बढी सम पावेशी समू पहम पा छनौ  िएका 
उम्मे पदवारले एक प क म पार अन्तवाफताफम पा सश्म्म पनलत हनुे गरी कायफक्रम प तय हनुेछ । साथै अन्तवाफताफको प्राप्ताङ्क उम्मे पदवार 
उत्तीणफ िएको सबै समू पह (खलुा र सम पावेशी) म पा गणना गररनछे। 

(७) सबै िरणको परीिा पिात प्राप्त हनु आएको योग्यताक्रम प (Merit Order) र उम्मे पदवारले रोजेको प्रदेश तथा स्थानीय 
तहहरुको प्राथनम पकताक्रम प (Priority Order) अनसुार ननयशु्क्तको लानग नसर्ाररस गररनेछ । 

 

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

सम पावेशी समू पहतर्फ का पदहरुम पा दरखास्त ददन िाहने उम्मे पदवाहरुले दरखास्त ददने सम पयम पा देहाय अनसुारका कागजातहरु तयार 
गरी दरखास्त ददनपुनेछ। नलश्खत परीिाको ननतजाबा  अन्तवाफताफको लानग छनौ  िएपनछ अन्तवाफताफ ददन आउाँदा त्यस्ता 
कागजातहरुको सक्कल सवहत आर्ैं ले प्रम पाश्णत गरेको नक्कल समे पत साथम पा नलई आउन ुपनेछ । उडलेश्खत कागजातहरु दरखास्त 
ददने सम पयम पा कायम प रहेको नपाइएम पा जनुसकैु बखत दरखास्त रद्द हनु सक्नेछ ।  
क) आददवासी÷जनजानतका हकम पा नपेाल आददवासी÷जनजानत उत्थान रावष्ट्रय प्रनतष्ठान ऐनम पा सूश्िकृत िएको जानतको हकम पा 

सोही सूिीको आधारम पा, तर नेपाल आददवासी÷जनजानत उत्थान रावष्ट्रय प्रनतष्ठान ऐनम पा सूश्िकृत िएको जानत निर एकिन्दा 
बढी थरहरु िएम पा सम्बश्न्धत स्थानीय तहको प्रम पखुको नसर्ाररशम पा प्रम पखु श्जडला अनधकारीबा  सूश्िकृत िएको जानत 
निरको थर िनी प्रम पाश्णत गराएको कागजात ।   

ख)  म पधेसीका हकम पा नेपाल सरकारले नेपाल राजपरम पा सूिना प्रकाशन गरी तोके बम पोश्जम पको संस्थाबा  म पधेसी िनी प्रम पाश्णत 
गरेको कागजात, तर नेपाल राजपरम पा सूिना प्रकाशन गरी संस्था नतोके सम्म प सम्बश्न्धत स्थानीय तहको प्रम पखुको 
नसर्ाररशम पा प्रम पखु श्जडला अनधकारीबा  म पधेसी िनी प्रम पाश्णत गराएको कागजात ।   

ग)  दनलतका हकम पा रावष्ट्रय दनलत आयोगबा  सूश्िकृत िएको जानतको हकम पा सोही सूिीको आधारम पा, तर रावष्ट्रय दनलत 
आयोगबा  सूश्िकृत िएको जानत निर एकिन्दा बढी थरहरु िएम पा सम्बश्न्धत स्थानीय तहको प्रम पखुको नसर्ाररशम पा प्रम पखु 
श्जडला अनधकारीबा  सूश्िकृत िएको जानत निरको थर िनी प्रम पाश्णत गराएको कागजात।   

घ)  अपाङ्गका हकम पा स्वीकृत श्िवकत्सकको नसर्ाररशम पा सम पाज कडयाण पररिदबा  जारी िएको अपाङ्गता पररियपर वा 
अपाङ्गगता िएको व्यश्क्तको अनधकार सम्बन्धी ऐन, २०५३ को दर्ा ४ को उपदर्ा (३) बम पोश्जम प अपाङ्गगताको वनगफकरण 
उडलेख गरी सम्बश्न्धत स्थानीयतहबा  अपाङ्गता प्रम पाश्णत गरेको पररियपर । 

ङ)   थारु/राना थारुको हकम पा रावष्ट्रय थारु आयोगबा  सूश्िकृत िएको जानतको हकम पा सोही सूिीको आधारम पा, तर रावष्ट्रय थारु 
आयोगबा  सूश्िकृत िएको जानत निर एकिन्दा बढी थरहरु िएम पा सम्बश्न्धत स्थानीय तहको प्रम पखुको नसर्ाररशम पा प्रम पखु 
श्जडला अनधकारीबा  सूश्िकृत िएको जानत निरको थर िनी प्रम पाश्णत गराएको कागजात ।   
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ि)   आनथफक रुपले ववपन् न खस आयफको हकम पा गरीव पररियपर वा सम्बश्न्धत स्थानीय तहको प्रम पखुको नसर्ाररशम पा प्रम पखु 
श्जडला अनधकारीबा  खस आयफ िनी प्रम पाश्णत गराएको कागजात ।   

छ)  वपछनिएको िरेका हकम पा ननजाम पती सेवा ऐन, २०४९ को दर्ा ७ को उपदर्ा (७) को स्पवष्टकरण खण्िको (१) म पा 
उडलेख िएका श्जडलाम पा स्थायी बसोबास उडलेख गरी सम्बश्न्धत श्जडलाबा  प्राप्त गररएको नागररकताको प्रम पाणपर तथा 
सम्बश्न्धत स्थानीय तहबा  हाल सोही स्थानम पा स्थायी बसोबास िएको िनी प्रम पाश्णत गरेको कागजात दरखास्त र्ारम प िने 
ददन िन्दा ३ म पवहना अगािी सम्म पको नसर्ाररशको आधारम पा । स्थायी बसोबास िएको श्जडला बाहेक अन्यर श्जडलाबा  
नागररकता नलएको िएम पा सो गनुफपनाफको कारण उडलेख िएको पर नागररकता जारी गने श्जडला प्रशासन कायाफलयबा  
नलएको, ननजाम पती सेवा ऐन, २०४९ को दर्ा ७ को उपदर्ा (७) को स्पवष्टकरण खण्िको (१) म पा उडलेख िएको 
श्जडलाम पा वववाह गरी वा बसाइाँसराइ गरी गएको िएम पा वववाहको हकम पा वववाह दताफ प्रम पाणपर र बसाइाँसराइको हकम पा 
छािेको र गएको स्थानीय तहको बसाइाँसराइ गरेको खडुने कागजात । 
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क)  अनिुवको अवनध आवयक पने ववज्ञापनहरुको हकम पा सम्बश्न्धत पदको लानग तोवकएको दरखास्त ददन पाउने अश्न्तम प 
नम पनत सम्म पम पा न्यूनतम प सेवा अवनध पूरा िएको हनु ुपनेछ । दोलबर दस्तरुको म्यादलाई उमे पर, शैश्िक योग्यता, अनिुव 
अवनध र अन्य योग्यताको प्रयोजनको लानग गणना गररने छैन ।  

ख) सम पान पदम पा उम्मे पदवार बन्न पाउने व्यवस्था निएकोले सम पान पदम पा दरखास्त ददन पाइने छैन ।  
ग) आयोगद्वारा तोवकएको म्यादनिर पेश निएको वा न्यूनतम प योग्यता नपगुेको वा तोवकएको अन्य वववरण नखलेुको वा 

तोवकएको दस्तरु नबझुाएको दरखास्त स्वीकृत गररने छैन ।  
घ) सहयोगी लेखक म पाग गने उम्मे पदवारले नलश्खत परीिा शरुु हनु ुिन्दा कम्तीम पा ७ (सात) ददन अगावै आयोगको सम्बश्न्धत 

कायाफलयम पा सम्पकफ  राख्न ुपनेछ।अन्यथा सहयोगी लेखक उपललध गराउन आयोग बाध्य हनुे छैन।   
ङ)  नलश्खत परीिाम पा उत्तीणफ हनुे उम्मे पदवारले अन्तवाफताफ ददन ुिन्दा अगािी शैश्िक योग्यताको सक् कल प्रम पाणपर, नागररकता 

प्रम पाणपर, सेवाको अनिुव आवयक पनेम पा सम्बश्न्धत कायाफलय प्रम पखुबा  प्रम पाश्णत गराएको सक्कल प्रनत, आरु्ले दरखास्त 
ददएको सेवा समू पह सम्बन्धी पररिद् म पा दताफ हनु ुपने पदहरु िएम पा सो पररिद् म पा दताफ÷नववकरण िएको प्रम पाणपरको सक्कल 
प्रनत, स्तरववृद्ध िएको िए स्तरवृवद्ध िएको पर तथा सम पावेशी एवं खलुातर्फ  दरखास्त ददने उम्मे पदवारको लानग पेश गनुफपने 
िनी उडलेख गररएका कागजातहरुको सक्कलका साथै प्रनतनलवप अननवायफ रुपम पा पेश गनुफ पनेछ ।   

ि)  दरखास्त ददने अश्न्तम प नम पनत निर ननधाफररत शैश्िक योग्यता हानसल गररसकेको हनु ुपनेछ । ववदेशी संस्थाम पा अध्ययन 
गरेका उम्मे पदवारहरुले सम्बश्न्धत ननकायबा  आरू्ले प्राप्त गरेको योग्यताको सम पकिता ननधाफरण गराएको हनुपुनेछ । 

तर नेपालका ववश्वववद्यालयहरुबा  ननधाफररत शैश्िक योग्यता परुा गरी ननधाफररत पदम पा आवेदन ददने उम्मे पदवारहरुले नसङ्गल 
दस्तरु बझुाएर दरखास्त ददने अश्न्तम प ददन सम्म प दरखास्त साथ पेश गनुफपने न्यूनतम प शैश्िक योग्यताको प्रम पाणपर वा 
ललधाङ्क वववरण पर (ट्रान्सवक्र् ) सम पयावनधको कारणले पेश गनफ नसक्ने उम्मे पदवारहरुको हकम पा, यदद उक्त नसङ्गल 
दस्तरु बझुाएर दरखास्त ददने अश्न्तम प ददन निर सम्बश्न्धत ववश्वववद्यालयबा  परीिार्ल प्रकाश्शत िईसकेको रहेछ र सो 
पषु्ट्याई हनुे गरी सम्बश्न्धत ववश्वववद्यालय वा श्शिण संस्थाबा  सम्बश्न्धत ववद्याथेले सो अववनध निर उक्त उपानधको सबै 
परीिाहरु उत्तीणफ गररसकेको (सबै विफ÷सेमे पष्टरका परीिा, थेनसस, प्राश्क् कल र अन्य आवयकता पूरा गररसकेको व्यहोरा) 
िन्ने वववरण सवहतको पर र सबै सेमे पष्टरको ललधाङ्कपर पेश गरेम पा त्यस्ता उम्मे पदवारको न्यूनतम प योग्यता परुा िएको 
म पानननेछ । 

छ) उम्मे पदवारले अनलाईन म पार्फ त र्ारम प िदाफ आफ्नो म पोबाइल नम्बर अद्यावनधक गनुफ पनेछ । उम्मे पदवारको र्ाराम प 
स्वीकृत/अस्वीकृत सम्बन्धी वववरण नसधै म पोबाइल म पार्फ त जानकारी गराइने हदुा गलत म पोबाइल नम्बर उडलेख गरेको 
कारणबा  सम्बश्न्धत उम्मे पदवारले परीिाम पा सहिागी हनु नपाएम पा सोको श्जम्मे पवार सम्बश्न्धत उम्मे पदवार नै हनु ुपनेछ ।   

ज)  ववज्ञापन नम्बर एक प क छनौ  गररसकेपनछ पनुिः संशोधन नहनुे हुाँदा ववश्वस्त िई ववज्ञापन नं. छनौ  गनुफपनेछ ।  
झ) परीिाम पा परीिाथेले अननवायफ रुपम पा कालो म पसीको म पार प्रयोग गनुफपनेछ अन्यथा उत्तरपशु्स्तका रद्द हनुेछ ।   
ञ) दरखास्त ददने पदको लानग आवयक न्यूनतम प शैश्िक योग्यता सम्बन्धी वववरण अनलाइन र्ाराम प िने क्रम पम पा हेनफ 

सवकनछे । 

 )  पाठ्यक्रम प आयोगको वेबसाइ  www.psc.sudurpashchim.gov.np बा  प्राप्त गनफ सवकनेछ ।  
ठ) दरखास्त िने तररका सम्बन्धी जानकारीको लानग वेबसाई म पा राश्खएको User Manual  हेनफ सवकनेछ । 
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