प्रदे श लोक सेवा आयोग
सुदूरपश्िम प प्रदे श
धनगढी,कैलाली

आ.व. २०७९/०८०को पदपूर्ति सम्बन्धी संशोर्धत बार्षक
ि कायितार्लका
(प्रदे श तथा स्थानीय तह तर्िको सहायकस्तरका र्वर्िन्न पदहरू)

आ.व. २०७८/०७९ म पा र्बज्ञापन िएका पदहरुको पदपूर्ति सम्बन्धी संशोर्धत कायितार्लका
म पागको
र्स.नं.

तह

पदपूर्तिको र्कर्सम प

आकृर्त

प्रर्तशत र्नधािरण र्वज्ञापन/सूिना प्रकाशन परीक्षा सञ्चालन

र्ाराम प प्राप्त
१
२
३
४

वन सेवा, जनरल र्रे ष्ट्री सम पूह,
वनरक्षक, तह र्वर्हन
र्वर्िन्न सेवाका सहायकस्तर पााँिौँ
तहका प्रार्वर्धक पदहरू
र्वर्िन्न सेवाका सहायकस्तर िौथो
तहका प्रार्वर्धक पदहरू
इश्जर्नयरर
िौथो

५

सेवाका सहायकस्तर

र पााँिौं तहका प्रार्वर्धक पदहरू

र्लश्ित परीक्षा

अन्तवािताि र

नर्तजा

र्सर्ाररस

िुला

िाद्र/असोज

म पं र्सर

म पर्सं र/पौष

िुला

िाद्र/असोज

म पर्सं र/पौष

पौष/म पाघ

िुला

असोज/ कार्तिक

म पर्सं र/पौष

पौष/म पाघ

िुला

म पं र्सर

पौष/म पाघ

म पाघ/र्ागुन

िुला

म पं र्सर

पौष/म पाघ

म पाघ/र्ागुन

स्वास््य सेवा हे.इ. सम पूह अ.हे.व.
सहायकस्तर िौथो तहका प्रार्वर्धक
पदहरू

आ.व. २०७९/०८० म पा र्बज्ञापन हुने पदहरुको पदूर्ति सम्बन्धी संशोर्धत कायितार्लका
र्स.नं.

तह

पदपूर्तिको र्कर्सम प

१
सहायकस्तर पााँिौँ तहका
अप्रार्वर्धक पदहरू

२

३

४

िुला

र्वर्िन्न सेवाका सहायकस्तर िौथो
तहका प्रार्वर्धक पदहरू

र्वज्ञापन/सूिना प्रकाशन

िाद्र/असोज

म पं र्सर

िुला

िुला

प्रथम प िरण

असोज/कार्तिक

पौष

पौष

कार्तिक/म पं र्सर

म पाघ

म पाघ

र्ितीय िरण
िुला

म पं र्सर/पौष

र्ागुन

परीक्षा सञ्चालन

र्लश्ित परीक्षा

अन्तवािताि र

नर्तजा

र्सर्ाररस

र्ागुन

िै त/बैशाि

बैशाि/जेठ

आषाढ /श्रावण

िै त

जेठ/ आषाढ

िै त

जेठ/ आषाढ

आषाढ/श्रावण

असोज/कार्तिक

कार्तिक/म पं र्सर

जेठ/आषाढ

आषाढ /श्रावण

िाद्र/असोज

म पं र्सर

र्ितीय िरण

तहका प्रार्वर्धक पदहरू

तहका अप्रार्वर्धक पदहरू

र्ाराम प प्राप्त

प्रर्तशत र्नधािरण

प्रथम प िरण

र्वर्िन्न सेवाका सहायकस्तर पााँिौँ

र्वर्िन्न सेवाका सहायकस्तर िौथो

म पागको आकृर्त

र्ागुन

श्रावण/िाद्र
आषाढ/श्रावण

द्रष्टव्यः–
१. कायि तार्लका लागू हुने र्म पर्तः २०७९।८।१
२. आन्तररक प्रर्तयोर्गता, जेष्ठता र कायिसम्पादन म पुलयांकनिारा, कायिक्षम पताको म पुलयांकनिारा र कायिसम्पादन तथा अनुिवको म पूलयांकनिारा सम पायोजनबाट हुने पदपुर्ति
कम पििारी सेवा शति सम्बन्धी प्रिर्लत कानून बम पोश्जम प हुनेछ ।
३. प्रदे श र स्थानीय सरकारबाट पदपूर्तिका लार्ग म पाग प्राप्त निएको िण्डम पा तत्सम्बन्धी काम पकारवाही कायितार्लका बम पोश्जम प हुने छै न ।
४. र्वशेष पररश्स्थर्तका कारण कायितार्लकाम पा उललेश्ित सम पयानुसार हुन नसकेको अवस्थाम पा आवयकतानुसार कायितार्लकाम पा सम पयावधी पुनरावलोकन गररनेछ ।
५. म पार्थ कायितार्लकाम पा नपरे का अन्य र्वषयलाई क्रम पशः उललेि गररनेछ।

