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प्रदेश लोक सेवा आयोग 

 कर्ााली प्रदेश, वीरेन्द्रनगर, सरेु्खत  
     प्रशासन, दरर्खास्त व्यवस्थापन तथा प्रकाशन शार्खा 

 

प्रदेश ननजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका चौथो तहका ववनिन्द् न सेवा समूहका अप्राववनिक तर्ा का पदहरुको 

बढुवाद्वारा पदपूनता हनेु पदसंख्या सम्बन्द्िी सूचना 
सूचना नं. १६७/२०७9-080                                  प्रकाशन नमनतिः- २०७९/०९/२६ 

 

कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दर्ा १२ मा व्यवस्था िए बमोजजम कर्ााली प्रदेश सरकार तथा मातहतका ननकाय र कर्ााली प्रदेशका ववनिन्द् न 
स्थानीय तहहरुमा ररक्त रहेका पदहरुको पदपूनताका लानग सम्बजन्द्ित ननकायहरुबाट प्राप् त माग संख्याको प्रनतशत ननिाारर् गरी कायम िएका आ.प्र. 
तथा बढुवाद्वारा पूनता हनु ेपद संख्याको वववरर् आयोगको वेबसाइट https://ppsc.karnali.gov.np/ मा राजर्खएको छ। बढुवा तर्ा का उक्त पदहरुको 
पदपूनता प्रदेश ननजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सम्बन्द्िी कानूनबमोजजम हनु ेव्यहोरा समेत सबैको जानकारीका लानग यो सूचना प्रकाजशत गररएको 
छ। 

प्रदेश ननजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका चौथो तहका ववनिन्द् न सेवा समूहका अप्राववनिक/प्राववनिक 
पदहरुको 

र्खलुा तथा समावेशी प्रनतयोनगतात्मक नलजर्खत परीक्षाको ववज्ञापन 

सूचना नं. १६८/२०७९-०८०                                  प्रकाशन नमनतिः- २०७९/०९/२६ 

 

कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दर्ा १२ मा व्यवस्था िए बमोजजम कर्ााली प्रदेश सरकार अन्द्तगात ररक्त रहेका पदहरुको र्खलुा तथा समावेशी 
प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूनता गनुापने िएकोले देहायबमोजजमको योग्यता पगुकेा उम्मेदवारहरुबाट दरर्खास्त आव्हान गररएको छ। 
तोवकएको न्द्यूनतम शैजक्षक योग्यता पगुकेा उम्मेदवारहरुले आयोगको अनलाइन दरर्खास्त प्रर्ाली https://ppsconline.karnali.gov.np बाट अनलाइन 
दरर्खास्त ददनपुनेछ। प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाबाट छनौट िएका उम्मेदवारहरुको प्राथानमकताक्रम अनसुार ननयजुक्तको लानग सम्बजन्द्ित प्रदेश मन्द्रालय 
वा अन्द्तगातका ननकाय र स्थानीय तहमा नसर्ाररस गररनेछ। 

 

१. अप्राववनिक तर्ा  

नस.नं. वव.नं.  वकनसम पद तह सेवा/समूह/उपसमूह 
जम्मा पद 
संख्या 

परीक्षा नमनत र 
समय 

कैवर्यत 

१ ३१२/०७९-८० र्खलुा 
सहायक ४ प्रशासन/सामान्द्य प्रशासन ३७ 

२०८०।१।९ 
नबहान ७:०० बजे 

दोस्रो चरर्को 
नलजर्खत परीक्षाको 

नमनत प्रथम चरर्को 
परीक्षाको ननतजा 
प्रकाशन हुुँदा तय 

गररनेछ।  

सहलेर्खापाल ४ प्रशासन/लेर्खा १ 

२ ३१३/०७९-८० मवहला सहायक ४ प्रशासन/सामान्द्य प्रशासन ५ 

३ ३१४/०७९-८० आ.ज. सहायक ४ प्रशासन/सामान्द्य प्रशासन ९ 

४ ३१५/०७९-८० मिेशी सहायक ४ प्रशासन/सामान्द्य प्रशासन १२ 

५ ३१६/०७९-८० दनलत सहायक ४ प्रशासन/सामान्द्य प्रशासन ६ 

 

https://ppsc.karnali.gov.np/
https://ppsconline.karnali.gov.np/
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२. प्राववनिक तर्ा  

नस.नं. वव.नं.  वकनसम पद तह सेवा/समूह/उपसमूह 

जम्मा 
पद 
संख्या 

परीक्षा नमनत र समय कैवर्यत 

१ ६४५/०७९-८० र्खलुा स.म.वव.नन. ४ ववववि २ 

२०८०।१।१६ 
नबहान ७:०० बजे 

दोस्रो चरर्को 
नलजर्खत परीक्षाको 

नमनत प्रथम 
चरर्को परीक्षाको 
ननतजा प्रकाशन 

हुुँदा तय 
गररनेछ।  

२ ६४६/०७९-८० मवहला स.म.वव.नन. ४ ववववि २ 

३ ६२९/०७९-८० र्खलुा 
अनसषे्टन्द्ट सव-
इजन्द्जननयर 

४ इजन्द्जननयररङ्ग/नसनिल ४० 

२०८०।१।२३ 
ददनको २:०० बजे 

  

४ ६३०/०७९-८० मवहला 
अनसषे्टन्द्ट सव-
इजन्द्जननयर 

४ इजन्द्जननयररङ्ग/नसनिल ३ 

५ ६३१/०७९-८० आ.ज. 
अनसषे्टन्द्ट सव-
इजन्द्जननयर 

४ इजन्द्जननयररङ्ग/नसनिल ६ 

६ ६३२/०७९-८० मिेशी 
अनसषे्टन्द्ट सव-
इजन्द्जननयर 

४ इजन्द्जननयररङ्ग/नसनिल १२ 

७ ६३३/०७९-८० दनलत 
अनसषे्टन्द्ट सव-
इजन्द्जननयर 

४ इजन्द्जननयररङ्ग/नसनिल ७ 

८ ६३४/०७९-८० र्खलुा र्खा.पा.स.टे. ४ इजन्द्जननयररङ्ग/नसनिल/स्याननटरी ५ 

२०८०।१।२६ 
नबहान ७:०० बजे 

  

९ ६३५/०७९-८० मवहला र्खा.पा.स.टे. ४ इजन्द्जननयररङ्ग/नसनिल/स्याननटरी १ 

१० ६३६/०७९-८० आ.ज. र्खा.पा.स.टे. ४ इजन्द्जननयररङ्ग/नसनिल/स्याननटरी १ 

११ ६३७/०७९-८० मिेशी र्खा.पा.स.टे. ४ इजन्द्जननयररङ्ग/नसनिल/स्याननटरी १ 

१२ ६३८/०७९-८० र्खलुा अनमन ४ इन्द्जननयररङ्ग/सिे १ २०८०।१।२८ 
नबहान ७:०० बजे 

  
१३ ६३९/०७९-८० मवहला अनमन ४ इन्द्जननयररङ्ग/सिे १ 

१४ ६४०/०७९-८० र्खलुा ना.प्रा.स. ४ 

कृवि/माटो ववज्ञान १ 

२०८०।१।३० 
ददनको २:०० बजे 

  

कृवि/बाली संरक्षर् २ 

कृवि/बागवानी २ 

कृवि/कृवि प्रसार १ 

कृवि २ 

१५ ६४१/०७९-८० मवहला ना.प्रा.स. ४ 

कृवि/माटो ववज्ञान १ 

कृवि/बाली संरक्षर् १ 

कृवि/बागवानी १ 

कृवि/कृवि प्रसार १ 

१६ ६४२/०७९-८० आ.ज. ना.प्रा.स. ४ 
कृवि/माटो ववज्ञान १ 

कृवि/बागवानी १ 
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नस.नं. वव.नं.  वकनसम पद तह सेवा/समूह/उपसमूह 

जम्मा 
पद 
संख्या 

परीक्षा नमनत र समय कैवर्यत 

१७ ६४३/०७९-८० र्खलुा 
ना.प.स्वा.प्रा. ४ कृवि/िेटेरीनरी १२ 

२०८०।२।६ 
ददनको २:०० बजे 

  

ना.प.से.प्रा. ४ कृवि/ला.पो.डे.डे. ७ 

१८ ६४४/०७९-८० मवहला 
ना.प.स्वा.प्रा. ४ कृवि/िेटेरीनरी ४ 

ना.प.से.प्रा. ४ कृवि/ला.पो.डे.डे. ३ 

१९ ६४७/०७९-८० र्खलुा 
सहायक 
कम्प्यटुर 

अपरेटर 

४ ववववि १ 
२०८०।२।८ 

नबहान ७:०० बजे 
  

२० ६४८/०७९-८० र्खलुा ग्यालरी गाडा ४ जशक्षा/परुातत्व १ 
२०८०।२।१० 
नबहान ७:०० बजे 

  

२१ ६४९/०७९-८० र्खलुा अ.न.नम. ४ स्वास््य/क.न. १7 
२०८०।२।१३ 
ददनको २:०० बजे 

  

२२ ६५०/०७९-८० मवहला अ.न.नम. ४ स्वास््य/क.न. १0 

२३ ६५१/०७९-८० आ.ज. अ.न.नम. ४ स्वास््य/क.न. १ 

२४ ६५२/०७९-८० र्खलुा अ.हे.व. ४ स्वास््य/हे.ई. १३ 

२०८०।२।२० 
ददनको २:०० बजे 

  

२५ ६५३/०७९-८० मवहला अ.हे.व. ४ स्वास््य/हे.ई. ६ 

२६ ६५४/०७९-८० आ.ज. अ.हे.व. ४ स्वास््य/हे.ई. २ 

२७ ६५५/०७९-८० मिेशी अ.हे.व. ४ स्वास््य/हे.ई. २ 

२८ ६५६/०७९-८० र्खलुा वैद्य ४ स्वास््य/आयवेुद २ २०८०।२।२२ 
नबहान ७:०० बजे 

  
२९ ६५७/०७९-८० आ.ज. वैद्य ४ स्वास््य/आयवेुद १ 

३० ६५८/०७९-८० र्खलुा ल्याब अनसषे्टन्द्ट ४ स्वास््य/मे.ल्या.टे./ज.मे.ल्या.टे. १ 
२०८०।२।२४ 

नबहान ७:०० बजे 
  

परीक्षाको वकनसम:- नलजर्खत, कम्प्यटुर सीप परीक्षर्/प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्द्तवााताा (सम्बजन्द्ित पाठ्यक्रममा उल्लेर्ख िए बमोजजम)। 
परीक्षा केन्द्रिः- वीरेन्द्रनगर, सरेु्खत, कर्ााली प्रदेश। 
दरर्खास्त दस्तरुिः- प्रत्येक ववज्ञापनका लानग दरर्खास्त दस्तरु रु. ४००।- बझुाउन ुपनेछ। समावशेी समूह तर्ा का थप ववज्ञापनमा आवदेन 

ददने उम्मेदवारको हकमा थप समूह प्रत्येकका लानग थप दस्तरु रु. २००।- बझुाउन ुपनेछ। 
दरर्खास्त दस्तरु बझुाउन ेववनि र स्थान:- आयोगको ववद्यतुीय दरर्खास्त (Online Application) प्रर्ालीबाट र्ाराम Submit गररसकेपनछ My Application-All Application 

मा जललक गरेपनछ आरू्ले आवदेन ददएको ववज्ञापन छनौट गरी Pay मा जललक गनुाहोस ्त्सपनछ बैंक छानन Online Payment 

छान्द् नहुोस ्र तोवकएको वालेटहरु छानी Username, Password राजर्ख िकु्तानी गनुाहोस।्  

  

 Offline Payment को लानग My Application-All Application मा जललक गरेपनछ आरू्ले आवदेन ददएको ववज्ञापन छनौट 
गरी Pay मा जललक गनुाहोस ् त्यसपनछ बैंक छानन Offline Payment छान्द् नहुोस ् र Click here मा जललक गरी िौचर 
डाउनलोड गरी सम्बजन्द्ित वालेट वा िौचर नलई राविय वाजर्ज्य बैंकबाट तोवकएको समयनिर िकु्तानी गनुाहोस।् 

दरर्खास्त दस्तरु बझुाउन ेअवनि:-      अनलाइन माध्यमबाट दरर्खास्त पेश गररसकेपनछ उम्मेदवारले प्राप् त गरेको Master ID सवहत वढलोमा दरर्खास्त ददन ेअजन्द्तम 
नमनत २०७९।१०।१६ गतेको कायाालय समय सम्म र दोब्बर दस्तरु नतरी दरर्खास्त बझुाउन ेउम्मेदवारको हकमा दोब्बर 
दस्तरु नतरी दरर्खास्त ददन पाउन ेनमनत २०७९।१०।२३ गतेको कायाालय समय निर (उक्त ददन सावाजननक नबदा पना गएमा 
सो पनछ कायाालय र्खलेुको पवहलो ददन) तोवकएको बैंक मार्ा त परीक्षा दस्तरु/दोब्बर दस्तरु अननवाया रुपमा बझुाइ सलनपुनेछ। 

दरर्खास्तको माध्यम:-               ववज्ञावपत सबै पदहरुमा अनलाइन प्रर्ाली मार्ा त मार दरर्खास्त बझुाउन ु पनेछ। अनलाइन मार्ा त ् दरर्खास्त पेश गने 
ववनि/तररका सम्बन्द्िी ववस्ततृ वववरर् https://ppsc.karnali.gov.np बाट हेना सवकनछे। 

अपलोड गनुापने कागजातहरु:-        उम्मेदवारले शैजक्षक योग्यता, तानलम, अनिुव, व्यवसाय अनमुनत (Council) प्रमार्पर समावशेी समूह र्खलु्ने कागजात 
लगायत सम्बजन्द्ित ववज्ञापनमा  तोवकएका कागजपर अनलाईन दरर्खास्त प्रर्ालीको तोवकएको स्थानमा pdf/jpg file मा 
अपलोड गनुा पनेछ। सबै उम्मेदवारले आफ्नो नागररकताको प्रमार्परको अगानडको िाग स्लयान गरी pdf/jpg file मा 
अपलोड गनुा पनेछ। दरर्खास्तमा उल्लेर्ख गरेको वववरर्का सम्बन्द्िमा उम्मेदवार स्वयं पूर्ा जवार्देही हनुपुनेछ। 

https://ppsc.karnali.gov.np/
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दरर्खास्त ददन ेअजन्द्तम नमनत:- २०७9/१0/१६ सम्म र दोब्बर दस्तरु नतरी २०७9/१०/२३ सम्म। 
उम्मेदवारको उमेरको हद:- वव.स. २०७९/१०/१६ सम्म १८ विा उमेर पूरा िै ३५ विा ननाघेको। मवहला तथा अपाङ्ग उम्मेदवारहरुको हकमा ४० 

विा ननाघेको। स्वास््य सेवाको हकमा ४५ विा ननाघेको। वहालवाला स्थायी ननजामती सेवाका कमाचारीको हकमा उमेरको 
हद लाग्ने छैन।  

अन्द्तवााताा अजघका परीक्षा कायाक्रम र अन्द्तवााताा हनु ेनमनत र स्थान: नलजर्खत परीक्षाको ननतजा प्रकाजशत हुुँदा सूचना गररनेछ। 
पदमा रही गनुापने कामको वववरर्:-  प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानून बमोजजम। 
तलब, सेवा शता तथा सवुविा:- प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको कानून बमोजजम। 
आवश्यक न्द्यूनतम योग्यता 
1. सहायक/सहलेर्खापाल, प्रशासन, सामान्द्य प्रशासन/लेर्खा: मान्द्यता प्राप् त जशक्षर् संस्थाबाट एस.एल.सी./ एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तीर्ा। 
2. अनसषे्टण्ट सब इज जननयर, इज जननयररङ्ग, नसनिल, जनरल: मान्द्यता प्राप् त जशक्षर् संस्थाबाट एस.एल.सी./ एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तीर्ा गरी सम्वजन्द्ित ववियमा 

तानलम प्राप् त वा प्राववनिक जशक्षालयबाट सम्वजन्द्ित ववियमा वट.एस.एल.सी./ एस.ई.ई. कोिा उत्तीर्ा गरेको वा माध्यनमक तहमा नसनिल इज जननयररङ्ग तर्ा को 
प्राववनिक तथा व्यवसावयक वविय नलई एस.एल.सी./ एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तीर्ा। 

3. र्खानपेानी तथा सरसर्ाई टेजलननसयन, इज जननयररङ्ग, नसनिल, स्याननटरी: मान्द्यता प्राप् त जशक्षर् संस्थाबाट एस.एल.सी./ एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तीर्ा गरी 
र्खानेपानी तथा सरसर्ाई ववियमा तानलम प्राप् त वा सम्वजन्द्ित ववियमा दईु विाको अनिुव प्राप् त वा माध्यनमक तहमा नसनिल इज जननयररङ्ग तर्ा को प्राववनिक तथा 
व्यवसावयक वविय नलई एस.एल.सी./ एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तीर्ा। 

4. अनमन, इज जननयररङ्ग, सिे: मान्द्यता प्राप् त जशक्षर् संस्थाबाट एस.एल.सी./ एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तीर्ा गरी सिे वा जजयोमेवटलस ववियमा कजम्तमा एक विाको 
तानलम उत्तीर्ा गरेको। 

5. नायव प्राववनिक सहायक, कृवि, माटो ववज्ञान, बागवानी, बाली संरक्षर्, कृवि प्रसार: मान्द्यता प्राप् त जशक्षर् संस्थाबाट एस.एल.सी./ एस.ई.ई. उत्तीर्ा गरी न्द्यूनतम 
एक बविाय जेवटए (कृवि ववज्ञान) तानलम प्राप् त वा कृवि वविय नलई वट.एस.एल.सी./ एस.ई.ई. उत्तीर्ा। 

6. नायव पश ुस्वास््य प्राववनिक, कृवि, िेटेरीनरी: मान्द्यता प्राप् त जशक्षर् संस्थाबाट एस.एल.सी./ एस.ई.ई. उत्तीर्ा गरी न्द्यूनतम एक बविाय जेवटए (पश ुपालन/पश ु
स्वास््य) तानलम प्राप् त वा कृवि (पश ुपालन/पश ुस्वास््य) वविय नलई वट.एस.एल.सी./ एस.ई.ई. उत्तीर्ा। 

7. नायव पश ुसेवा प्राववनिक, कृवि, लापोडेडे: मान्द्यता प्राप् त जशक्षर् संस्थाबाट एस.एल.सी./ एस.ई.ई. उत्तीर्ा गरी न्द्यूनतम एक बविाय जेवटए (पश ुववज्ञान/पश ु
पालन/पश ुस्वास््य) तानलम प्राप् त वा कृवि (पश ुपालन/पश ुस्वास््य/पश ुववज्ञान) वविय नलई वट.एस.एल.सी./ एस.ई.ई. उत्तीर्ा। 

8. सहायक मवहला ववकास ननरीक्षक, ववववि: मान्द्यताप्राप् त जशक्षर् संस्थाबाट एस.एल.नस. वा सो सरह उत्तीर्ा। 
9. सहायक कम्प्यूटर अपरेटर, ववववि: मान्द्यता प्राप् त जशक्षर् संस्थाबाट कम्प्यटुर वविय नलई एस.एल.सी./ एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तीर्ा वा मान्द्यता प्राप् त जशक्षर् 

संस्थाबाट एस.एल.सी./ एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तीर्ा गरी रजजष्टडा संस्थाबाट कम्तीमा तीन मवहनाको कम्प्यटुर तानलम प्राप् त वा मान्द्यता  प्राप् त जशक्षर् 
संस्थाबाट एस.एल.सी./ एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तीर्ा गरी ववज्ञान तथा प्रववनि मन्द्रालय (हाल जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनि मन्द्रालय) बाट Semi-skilled Man 
power को लानग संचानलत तीन मवहनाको कम्प्यटुर तानलम प्राप् त। 

10. ग्यालरी गाडा, जशक्षा, परुातत्विः मान्द्यता प्राप् त जशक्षर् संस्थाबाट इनतहास र संस्कृनत मूल नबिय नलई प्रमार् पर वा सो सरह उत्तीर्ा। 
11. वैद्य, स्वास््य, आयवेुद: मान्द्यता प्राप् त जशक्षर् संस्थाबाट एस.एल.सी./ एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तीर्ा गरी एक बिाको सहायक आयवेुद कायाकताा कोसा उत्तीर्ा। 
12. अ.हे.व., स्वास््य, हे.ई. मान्द्यता प्राप् त जशक्षर् संस्थाबाट अ.हे.व. वा नसएमए कोिा उत्तीर्ा। 
13. अननम, स्वास््य, क.न. मान्द्यता प्राप् त जशक्षर् संस्थाबाट अ.न.नम. कोिा उत्तीर्ा। 
14. ल्याब अनसषे्टण्ट, स्वास््य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे: मान्द्यता प्राप् त जशक्षर् संस्थाबाट एस.एल.सी./ एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तीर्ा गरी ल्याब अनसषे्टण्टको एक 

बिाको कोिा उत्तीर्ा। 
नोटिः- ग्रनेडङ प्रर्ाली लागू िए पश् चात ्एस.एल.सी./ एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तीर्ा गने उम्मदवारहरुको हकमा GPA 2 वा सोिन्द्दा मानथको ग्रडे प्वाइण्ट प्राप् त 
गरेकोलाई न्द्यूनतम योग्यता पूरा िएको मानननेछ। 
र्खलुा तथा समावशेी परीक्षाको लानग सूचना 
1. प्रचनलत ननजामती सेवा सम्बन्द्िी कानून (ननजामती सेवा ऐन, २०४९ को दर्ा १० र स्वास््य सेवा ऐन २०५३ को दर्ा १२) वमोजजम अयोग्य निएको 

हनुपुनेछ। 
2. प्रथम चरर् र दद्वतीय चरर् गरी दईु चरर्मा परीक्षा हनु े पदहरुको लानग प्रथम चरर्मा उत्तीर्ा गरेको उम्मेदवारहरुलाई मार दद्वतीय चरर्मा सहिागी  

गराईनेछ। 
3. प्रथम चरर् (First Phase) को परीक्षामा उत्तीर्ा हनुको लानग प्रथम चरर्को पूर्ााङ्कको ४० (चानलस) प्रनतशत अंक प्राप् त गनुा पनेछ। प्रथम चरर्को  परीक्षामा 

प्राप् त गरेको प्राप्ताङ्कको शतप्रनतशत अंक दद्वतीय चरर् (Second Phase) को परीक्षाको प्राप्ताङ्कमा जोडी कूल अंकको आिारमा नलजर्खत  परीक्षाको ननतजा प्रकाशन 
गररनेछ। 

4. दद्वतीय चरर्को र्खलुा र समावशेीतर्ा को नलजर्खत परीक्षा एकै नसवटङ्ग एकै नमनत र समयमा हनुेछ। (प्रत्येक सेवा/समूह र र्खलुा तथा समावशेी  समूहको लानग 
छुट्टाछुटै्ट परीक्षा ददन ुपने छैन) 

5. ववववि सेवा मवहला ववकास ननरीक्षक तर्ा का पदहरुका लानग मवहला मार उम्मेदवार हनु पाउनेछन।् 
6. र्खलुा तथा समावशेीतर्ा को नलजर्खत परीक्षाबाट छनौट िएका उम्मेदवारहरुको ननतजा प्रकाशन गदाा वर्ाानकु्रमका आिारमा सबै सेवा, समूहको एकमषु्ट रुपमा 

प्रकाशन गररनेछ। 
7. नलजर्खत परीक्षाबाट छनौट िएका उम्मेदवारले कम्प्यटुर सीप परीक्षर् तथा अन्द्तवााताामा सजम्मनलत हनु ुअगानड प्रदेश मन्द्रालय वा अन्द्तगातका ननकाय र स्थानीय 

तहहरुको प्राथनमकताक्रम अननवाया रुपले िनुापनेछ। सीप परीक्षर्/प्रयोगात्मक परीक्षामा अनपुजस्थत िएका उम्मेदवारहरुलाई अन्द्तवााताामा समावशे गराइनछैेन। 
8. समावशेी समूहतर्ा  नलजर्खत परीक्षावाट छनौट िएका उम्मेदवारहरुले समावशेी समूहको प्राथनमकताक्रम रोज्न पाउने छैनन।् उम्मेदवारले दरर्खास्त र्ाराममा 

उल्लेर्ख गरेको समावशेी समूहहरुको आिारमा आयोगको प्रचनलत व्यवस्था अनसुार उम्मेदवारको समावशेी समूह कायम हनुछे। 
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9. र्खलुा तथा समावशेी समूहतर्ा  नलजर्खत परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षर् र अन्द्तवाातााका लानग र्खलुा र समावशेी तथा एकिन्द्दा बढी समावशेी समूहमा छनौट 
िएका उम्मेदवारलाई एक पटक मार कम्प्यटुर सीप परीक्षर् र अन्द्तवााताामा सजम्मनलत हनुे गरी कायाक्रम ननिाारर् हनुेछ। सीप परीक्षर् र अन्द्तवाातााको प्राप्ताङ्क 
उम्मेदवार उत्तीर्ा िएको सबै समूह (र्खलुा र समावशेी) मा गर्ना गररनेछ। 

10. सबै चरर्को परीक्षा पश् चात प्राप् त हनु आएको योग्यताक्रम (Merit Order) र उम्मेदवारले रोजेको प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्राथनमकताक्रम (Priority Order) 
अनसुार ननयजुक्तको लानग नसर्ाररश गररनेछ। 

समावशेी समूहका ववज्ञापनमा दरर्खास्त ददन ेउम्मेदवारहरुका लानग ववशेि ननदेशन 
समावशेी समूहतर्ा का पदहरुमा दरर्खास्त ददन चाहन े उम्मेदवाहरुले दरर्खास्त ददन े समयमा देहायअनसुारका कागजातहरु तयार गरी दरर्खास्त ददनपुनेछ। नलजर्खत 
परीक्षाको ननतजाबाट अन्द्तवाातााको लानग छनौट िएपनछ अन्द्तवााताा ददन आउुँदा त्यस्ता कागजातहरुको सक्कल सवहत आर्ैं ले प्रमाजर्त गरेको नक्कल समेत साथमा नलई 
आउन ुपनेछ। उल्लेजर्खत कागजातहरु दरर्खास्तसाथ पेश निएको पाइएमा जनुसकै बर्खत दरर्खास्त रद्द हनु सलनेछ। 

(क) आददवासी/जनजानतका हकमा नपेाल आददवासी/जनजानत उत्थान राविय प्रनतष्ठान ऐनमा सूजचकृत िएकोमा सोही सूचीको आिारमा र नेपाल आददवासी/जनजानत 
उत्थान राविय प्रनतष्ठान ऐनमा सूजचकृत िएको जानत निर एकिन्द्दा बढी थरहरु िएमा सम्बजन्द्ित स्थानीय तहको प्रमरु्खको नसर्ाररसमा प्रमरु्ख जजल्ला अनिकारीबाट 
सूजचकृत िएको जानत निरको थर िनी प्रमाजर्त गराएको कागजात। 

(र्ख) मिेसीका हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजजमको संस्थाबाट मिेसी िनी प्रमाजर्त गरेको कागजात; तर नेपाल राजपरमा 
सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बजन्द्ित स्थानीय तहको प्रमरु्खको नसर्ाररसमा प्रमरु्ख जजल्ला अनिकारीबाट मिेसी िनी प्रमाजर्त गराएको कागजात। 

(ग) दनलतका हकमा: राविय दनलत आयोगबाट सूजचकृत िएको जानतको हकमा सोही सूचीको आिारमा, तर, राविय दनलत आयोगबाट सूजचकृत िएको जानत निर 
एकिन्द्दा बढी थरहरु िएमा सम्बजन्द्ित स्थानीय तहको प्रमरु्खको नसर्ाररशमा प्रमरु्ख जजल्ला अनिकारीबाट सूजचकृत िएको जानत निरको थर िनी प्रमाजर्त गराएको 
कागजात। 

रष्टव्य 
(क) अनिुवको अवनि आवश्यक पने ववज्ञापनहरुको हकमा सम्बजन्द्ित पदको लानग तोवकएको दरर्खास्त ददन पाउने अजन्द्तम नमनतसम्ममा न्द्यूनतम सेवा अवनि पूरा 

िएको हनु ुपनेछ। दोब्बर दस्तरुको म्यादलाई उमेर, शैजक्षक योग्यता, अनिुव अवनि र अन्द्य योग्यताको प्रयोजनको लानग गर्ना गररन ेछैन।  
(र्ख) ननजामती सेवा, प्रदेश ननजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको समान तहमा स्थायी ननयजुक्त प्राप् त गरी सेवारत कमाचारीहरुले यस ववज्ञापनमा दरर्खास्त ददन 

पाइने छैन।   
(ग) आयोगद्वारा तोवकएको म्यादनिर पेश निएको वा न्द्यूनतम योग्यता नपगेुको वा तोवकएको अन्द्य वववरर् नर्खलेुको वा तोवकएको दस्तरु नबझुाएको दरर्खास्त  

स्वीकृत गररने छैन। 
(घ) सहयोगी लेर्खक माग गने उम्मेदवारले नलजर्खत परीक्षा शरुु हनु ुिन्द्दा कम्तीमा ७ (सात) ददन अगावै आयोगको सम्बजन्द्ित कायाालयमा सम्पका  राख् न ुपनेछ। 

अन्द्यथा सहयोगी लेर्खक उपलब्ि गराउन आयोग बाध्य हनु ेछैन। 
(ङ) नलजर्खत परीक्षामा उत्तीर्ा हनु े उम्मेदवारले अन्द्तवााताा ददन ु िन्द्दा अगाडी शैजक्षक योग्यताको सल कलै प्रमार्पर, नागररकता, सेवाको अनिुव आवश्यक पनेमा 

सम्बजन्द्ित कायाालय प्रमरु्खबाट प्रमाजर्त गराएको सल कल प्रनत तथा समावशेी एवं र्खलुातर्ा  दरर्खास्त ददने उम्मेदवारको लानग पेश गनुापने िनी उल्लेर्ख गररएका 
कागजातहरुको सल कलका साथै प्रनतनलवप अननवाया रुपमा पेश गनुा पनेछ। 

(च) दरर्खास्त ददन े अजन्द्तम नमनतनिर ननिााररत शैजक्षक योग्यता हानसल गररसकेको हनु ु पनेछ। ववदेशी जशक्षर् संस्थामा अध्ययन गरेका उम्मेदवारहरुले सम्बजन्द्ित 
ननकायबाट आरू्ले प्राप् त गरेको योग्यताको समकक्षता ननिाारर् अननवाया रुपमा गराएको हनुपुनेछ।  

(छ) उम्मेदवारले प्रवशेपरमा आरू् उम्मदेवार हनुे वकनसम/समूहहरुको वववरर् ननिााररत ढाुँचामा अननवाया रुपले र्खलुाउन ुपनेछ अन्द्यथा परीक्षामा समावशे गराईने 
छैन। 

(ज) उम्मेदवारले अनलाईन मार्ा त र्ाराम िदाा आफ्नो मोबाइल नम्बर अद्यावनिक गनुा पनेछ। उम्मेदवारको र्ाराम स्वीकृती/अस्वीकृती तथा ननतजा सम्बन्द्िी वववरर् 
नसिै मोवाइल मार्ा त जानकारी गराईने हुुँदा गलत मोबाइल नम्बर उल्लेर्ख गरेको कारर्बाट सम्बजन्द्ित उम्मेदवारले परीक्षामा सहिागी हनु नपाएमा सोको 
जजम्मेवार सम्बजन्द्ित उम्मेदवार नै हनुपुनेछ। 

(झ) आरू् उम्मेदवार हनु चाहेको र्खलुा तथा समावशेी तर्ा को ववज्ञापन नम्बर एक पटक छनौट गररसकेपनछ पनु: संशोिन नहनु ेहुुँदा ववश् वस्त िई ववज्ञापन नम्बर 
छनौट गनुापनेछ। 

(ञ) परीक्षामा परीक्षाथीले अननवाया रुपमा कालो मसीको मार प्रयोग गनुापनेछ अन्द्यथा उत्तरपजुस्तका रद्द हनुछे। 
(ट) दरर्खास्त ददन ेपदको लानग आवश्यक न्द्यूनतम शैजक्षक योग्यता सम्बन्द्िी वववरर् अनलाइन र्ाराम िने क्रममा हेना सवकन ेछ। 
(ठ) पाठ्यक्रम आयोगको वबेसाइट https://ppsc.karnali.gov.np बाट प्राप् त गना सवकने छ। 
(ड) ववज्ञावपत पदहरु र सो सुँग सम्बजन्द्ित पूर्ा वववरर् आयोगको वबेसाइटबाट प्राप् त गना सवकन ेछ। 

https://ppsc.karnali.gov.np/


सहायकस्तर चौथो तहको विज्ञापनको विस्ततृ वििरण
१. अप्राविधिक तर्फ

धस.नं. वि.नं. वकधसम पद तह सेिा/समूह/उपसमूह जम्मा पद संख्या ररक्त धनकाय/स्थानीय तह माग पद

अदानचलुी गाउँपाधलका, हमु्ला १
आठधिस नगरपाधलका,  दैलेख १
आठधिसकोट नगरपाधलका, रुकुमपश् चम २
काइके गाउँपाधलका, डोल्पा १
कुश ेगाउँपाधलका, जाजरकोट १
खत्याड गाउँपाधलका, मगुु १
खापुफनाथ गाउँपाधलका, हमु्ला १
चौकुन ेगाउँपाधलका, सखेुत १
चौरजहारी नगरपाधलका, रुकुमपश् चम १
छते्र िरी गाउँपाधलका, सल्यान १
जधुनचाँदे गाउँपाधलका, जाजरकोट १
ठूलीभेरी नगरपाधलका, डोल्पा २
नरहरीनाथ गाउँपाधलका, काधलकोट २
नलगाड नगरपाधलका, जाजरकोट ४
नाम्खा गाउँपाधलका, हमु्ला १
पचालझरना गाउँपाधलका, काधलकोट २
पलाँता गाउँपाधलका, काधलकोट १
महाि ुगाउँपाधलका, दैलेख १
मडु्केचलुा गाउँपाधलका, डोल्पा १
श्शिालय गाउँपाधलका, जाजरकोट १
शभुकाधलका गाउँपाधलका, काधलकोट २
सकेगाड गाउँपाधलका, हमु्ला ३
धसद्धकुमाख गाउँपाधलका, सल्यान १

1
३७प्रशासन/सामान्य प्रशासनसहायक

३१२/०७९-८० खलुा
४



धस.नं. वि.नं. वकधसम पद तह सेिा/समूह/उपसमूह जम्मा पद संख्या ररक्त धनकाय/स्थानीय तह माग पद

धसम्ता गाउँपाधलका, सखेुत १
सोरु गाउँपाधलका, मगुु १
धत्रपरुासनु्दरी नगरपाधलका, डोल्पा २

सहलेखापाल ४ प्रशासन/लेखा १ लेकिेशी नगरपाधलका, सखेुत १

जलस्रोत तथा उजाफ विकास मन्त्रालय, कणाफली प्रदेश १

ठूलीभेरी नगरपाधलका, डोल्पा १
नलगाड नगरपाधलका, जाजरकोट १
धसम्ता गाउँपाधलका, सखेुत १
धत्रपरुासनु्दरी नगरपाधलका, डोल्पा १
कुश ेगाउँपाधलका, जाजरकोट १
खापुफनाथ गाउँपाधलका, हमु्ला १
छते्र िरी गाउँपाधलका, सल्यान १
जधुनचाँदे गाउँपाधलका, जाजरकोट १
पचालझरना गाउँपाधलका, काधलकोट १
महाि ुगाउँपाधलका, दैलेख १
मगुमु कामाफरोङ्ग गाउँपाधलका, मगुु १
मडु्केचलुा गाउँपाधलका, डोल्पा १
धत्रपरुासनु्दरी नगरपाधलका, डोल्पा १
आठधिसकोट नगरपाधलका, रुकुमपश् चम १
खत्याड गाउँपाधलका, मगुु १
चौकुन ेगाउँपाधलका, सखेुत १
जधुनचाँदे गाउँपाधलका, जाजरकोट १
नरहरीनाथ गाउँपाधलका, काधलकोट १

४ १२प्रशासन/सामान्य प्रशासन४सहायकमिेशी३१५/०७९-८०

1

२

९प्रशासन/सामान्य प्रशासन४सहायक३१४/०७९-८० आ.ज.३

५प्रशासन/सामान्य प्रशासन४सहायकमवहला३१३/०७९-८०

३७प्रशासन/सामान्य प्रशासनसहायक
३१२/०७९-८० खलुा
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धस.नं. वि.नं. वकधसम पद तह सेिा/समूह/उपसमूह जम्मा पद संख्या ररक्त धनकाय/स्थानीय तह माग पद

नलगाड नगरपाधलका, जाजरकोट १
महाि ुगाउँपाधलका, दैलेख १
महािै गाउँपाधलका, काधलकोट १
श्शिालय गाउँपाधलका, जाजरकोट १
शभुकाधलका गाउँपाधलका, काधलकोट १
सकेगाड गाउँपाधलका, हमु्ला १
सोरु गाउँपाधलका, मगुु १
खत्याड गाउँपाधलका, मगुु १
ठूलीभेरी नगरपाधलका, डोल्पा १
नरहरीनाथ गाउँपाधलका, काधलकोट १
नलगाड नगरपाधलका, जाजरकोट १
शभुकाधलका गाउँपाधलका, काधलकोट १
सकेगाड गाउँपाधलका, हमु्ला १

जम्मा ७०

४

३१६/०७९-८०५

१२प्रशासन/सामान्य प्रशासन४सहायकमिेशी३१५/०७९-८०

६प्रशासन/सामान्य प्रशासन४सहायकदधलत



सहायकस्तर चौथो तहको विज्ञापनको विस्ततृ वििरण
२. प्राविधिक तर्फ

धस.नं. वि.नं. वकधसम पद तह सेिा/समूह/उपसमूह
जम्मा पद 
संख्या

ररक्त धनकाय/स्थानीय तह माग पद

आठधिसकोट नगरपाधिका, रुकुमपश् चम २
कुमाख गाउँपाधिका , सल्यान १
खत्याड गाउँपाधिका, मगुु ३
खापुफनाथ गाउँपाधिका, हमु्िा १
चौकुन ेगाउँपाधिका , सखेुत १
चौरजहारी नगरपाधिका, रुकुमपश् चम २
छते्र िरी गाउँपाधिका, सल्यान १
ठूिीभेरी नगरपाधिका, डोल्पा १
डोल्पोिदु्ध गाउँपाधिका , डोल्पा १
धतिा गाउँपाधिका, जमु्िा १
नरहरीनाथ गाउँपाधिका , काधिकोट १
निगाड नगरपाधिका, जाजरकोट १
नाम्खा गाउँपाधिका, हमु्िा १
पचािझरना गाउँपाधिका , काधिकोट २
िराहताि गाउँपाधिका, सखेुत १
भेरीगंगा नगरपाधिका, सखेुत १
महाि ुगाउँपाधिका, दैिेख २
महािै गाउँपाधिका, काधिकोट १
मगुमु कामाफरोङ्ग गाउँपाधिका, मगुु २
मडु्केचिुा गाउँपाधिका , डोल्पा २
रास्कोट नगरपाधिका, काधिकोट १
श्ििािय गाउँपाधिका , जाजरकोट २
िभुकाधिका गाउँपाधिका, काधिकोट १
सकेगाड गाउँपाधिका , हमु्िा ३
सानीभेरी गाउँपाधिका , रुकुमपश् चम १
धसंजा गाउँपाधिका , जमु्िा १
धत्रपरुासनु्दरी नगरपाधिका, डोल्पा २
धत्रिेणी गाउँपाधिका, सल्यान १

अधसषे्टन्ट सि-
इश्न्जधनयर

४ इश्न्जधनयररङ्ग/धसधभि ४०1 ६२९/०७९-८० खिुा



धस.नं. वि.नं. वकधसम पद तह सेिा/समूह/उपसमूह
जम्मा पद 
संख्या

ररक्त धनकाय/स्थानीय तह माग पद

खत्याड गाउँपाधिका, मगुु १
धतिा गाउँपाधिका, जमु्िा १
धत्रपरुासनु्दरी नगरपाधिका, डोल्पा १
अदानचिुी गाउँपाधिका, हमु्िा १
खापुफनाथ गाउँपाधिका, हमु्िा १
मडु्केचिुा गाउँपाधिका , डोल्पा १
सानीभेरी गाउँपाधिका , रुकुमपश् चम १
धसद्धकुमाख गाउँपाधिका , सल्यान १
धत्रपरुासनु्दरी नगरपाधिका, डोल्पा १
आठधिसकोट नगरपाधिका, रुकुम पश् चम १
खापुफनाथ गाउँपाधिका, हमु्िा १
चौकुन ेगाउँपाधिका , सखेुत १
जधुनचाँदे गाउँपाधिका, जाजरकोट १
नरहरीनाथ गाउँपाधिका , काधिकोट १
निगाड नगरपाधिका, जाजरकोट १
पचािझरना गाउँपाधिका , काधिकोट १
िराहताि गाउँपाधिका, सखेुत १
महाि ुगाउँपाधिका, दैिेख १
मगुमु कामाफरोङ्ग गाउँपाधिका, मगुु १
श्ििािय गाउँपाधिका , जाजरकोट १
सकेगाड गाउँपाधिका , हमु्िा १
आठधिसकोट नगरपाधिका, रुकुमपश् चम १
खत्याड गाउँपाधिका, मगुु १
चौकुन ेगाउँपाधिका , सखेुत १
चौरजहारी नगरपाधिका, रुकुमपश् चम १
ठूिीभेरी नगरपाधिका, डोल्पा १
महािै गाउँपाधिका, काधिकोट १
सकेगाड गाउँपाधिका , हमु्िा १

२ ६३०/०७९-८० मवहिा
अधसषे्टन्ट सि-
इश्न्जधनयर

४ इश्न्जधनयररङ्ग/धसधभि

६३२/०७९-८० मिेिी
अधसषे्टन्ट सि-
इश्न्जधनयर

४ इश्न्जधनयररङ्ग/धसधभि १२

६३३/०७९-८० दधित
अधसषे्टन्ट सि-
इश्न्जधनयर

४ इश्न्जधनयररङ्ग/धसधभि ७

३
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३ ६३१/०७९-८० आ.ज.
अधसषे्टन्ट सि-
इश्न्जधनयर

४

५



धस.नं. वि.नं. वकधसम पद तह सेिा/समूह/उपसमूह
जम्मा पद 
संख्या

ररक्त धनकाय/स्थानीय तह माग पद

खानपेानी, धसंचाई तथा उजाफ विकास कायाफिय, डोल्पा १

खानपेानी, धसंचाई तथा उजाफ विकास कायाफिय, मगुु १

खानपेानी, धसंचाई तथा उजाफ विकास कायाफिय, हमु्िा १

खानपेानी, धसंचाई तथा उजाफ विकास कायाफिय, काधिकोट १

सकेगाड गाउँपाधिका , हमु्िा १

७ ६३५/०७९-८० मवहिा खा.पा.स.टे. ४ इश्न्जधनयररङ्ग/धसधभि/स्याधनटरी १ खानपेानी, धसंचाई तथा उजाफ विकास कायाफिय, मगुु १

८ ६३६/०७९-८० आ.ज. खा.पा.स.टे. ४ इश्न्जधनयररङ्ग/धसधभि/स्याधनटरी १ खानपेानी, धसंचाई तथा उजाफ विकास कायाफिय, हमु्िा १

९ ६३७/०७९-८० मिेिी खा.पा.स.टे. ४ इश्न्जधनयररङ्ग/धसधभि/स्याधनटरी १ खानपेानी, धसंचाई तथा उजाफ विकास कायाफिय, जाजरकोट १

१० ६३८/०७९-८० खिुा अधमन ४ इन्जधनयररङ्ग/सभे १ छेडागाड नगरपाधिका, जाजरकोट १
११ ६३९/०७९-८१ मवहिा अधमन ४ इन्जधनयररङ्ग/सभे १ ठूिीभेरी नगरपाधिका, डोल्पा १

कृवि/माटो विज्ञान १ कृवि विकास कायाफिय, हमु्िा १
कृवि विकास कायाफिय, जमु्िा १
कृवि विकास कायाफिय, डोल्पा १
कृवि विकास कायाफिय, काधिकोट १
िागिानी विकास केन्र, दामाफ, हमु्िा १

कृवि/कृवि प्रसार १ कृवि विकास कायाफिय, डोल्पा १
गरुाँस गाउँपाधिका, दैिेख १
धत्रपरुासनु्दरी नगरपाधिका, डोल्पा १

कृवि/माटो विज्ञान १ कृवि विकास कायाफिय, जमु्िा १
कृवि/िािी संरक्षण १ कृवि विकास कायाफिय, हमु्िा १
कृवि/िागिानी १ िागिानी विकास केन्र, जरु्ाि, डोल्पा १
कृवि/प्रसार १ कृवि विकास कायाफिय, हमु्िा १

कृवि

खिुा६४०/०७९-८०१२

१३ ६४१/०७९-८० मवहिा

२

कृवि/िागिानी २४ना.प्रा.स.

कृवि/िािी संरक्षण

२

६३४/०७९-८०६ ५इश्न्जधनयररङ्ग/धसधभि/स्याधनटरी४खा.पा.स.टे.खिुा

ना.प्रा.स. ४



धस.नं. वि.नं. वकधसम पद तह सेिा/समूह/उपसमूह
जम्मा पद 
संख्या

ररक्त धनकाय/स्थानीय तह माग पद

कृवि/माटो विज्ञान १ कृवि विकास कायाफिय, डोल्पा १
कृवि/िागिानी १ कृवि विकास कायाफिय, मगुु १

पि ुअस्पताि तथा पि ुसेिा कायाफिय, दैिेख १
पि ुअस्पताि तथा पि ुसेिा कायाफिय, डोल्पा १
आठधिस नगरपाधिका, दैिेख १
कुि ेगाउँपाधिका , जाजरकोट १
गरुाँस गाउँपाधिका, दैिेख १
महाि ुगाउँपाधिका, दैिेख १
िेकिेंिी नगरपाधिका, सखेुत १
श्ििािय गाउँपाधिका , जाजरकोट १
धसंजा गाउँपाधिका , जमु्िा १
सोरु गाउँपाधिका, मगुु १
धत्रपरुासनु्दरी नगरपाधिका, डोल्पा १
धत्रिेणी गाउँपाधिका, सल्यान १
पि ुअस्पताि तथा पि ुसेिा कायाफिय, दैिेख १
आठिीस नगरपाधिका, दैिेख १
कुमाख गाउँपाधिका , सल्यान १
कुि ेगाउँपाधिका , जाजरकोट १
गरुाँस गाउँपाधिका, दैिेख १
िेकिेिी नगरपाधिका, सखेुत १
धसंजा गाउँपाधिका , जमु्िा १
पि ुअस्पताि तथा पि ुसेिा कायाफिय, हमु्िा १
कुि ेगाउँपाधिका , जाजरकोट १
गरुाँस गाउँपाधिका, दैिेख १
सोरु गाउँपाधिका, मगुु १
कुि ेगाउँपाधिका , जाजरकोट १
गरुाँस गाउँपाधिका, दैिेख १
धत्रिेणी गाउँपाधिका, सल्यान १
काइके गाउँपाधिका, डोल्पा १
ठाटीकाँि गाउँपाधिका , दैिेख १

४

४ कृवि/भेटेररनरी १२

१५ ६४३/०७९-८० खिुा

ना.प.से.प्रा.

६४२/०७९-८०१४ ४ना.प्रा.स.आ.ज.

ना.प.स्िा.प्रा.

१६ ६४४/०७९-८० मवहिा

ना.प.से.प्रा.

ना.प.स्िा.प्रा.

४ कृवि/िा.पो.डे.डे. ३

४ कृवि/िा.पो.डे.डे. ७

कृवि/भेटेररनरी ४

६४५/०७९-८०१७ २विविि४स.म.वि.धन.खिुा



धस.नं. वि.नं. वकधसम पद तह सेिा/समूह/उपसमूह
जम्मा पद 
संख्या

ररक्त धनकाय/स्थानीय तह माग पद

खत्याड गाउँपाधिका, मगुु १
नाम्खा गाउँपाधिका, हमु्िा १

१९ ६४७/०७९-८० खिुा
सहायक कम््यटुर 
अपरेटर

४ विविि १ धत्रपरुासनु्दरी नगरपाधिका, डोल्पा १

२० ६४८/०७९-८० खिुा ग्यािरी गाडफ ४ श्िक्षा/परुातत्ि १ प्रदेि संग्रहािय तथा अधभिेखािय, सखेुत १
छते्र िरी गाउँपाधिका, सल्यान २
ठाटीकाँि गाउँपाधिका , दैिेख १
ठूिीभेरी नगरपाधिका, डोल्पा १
डोल्पोिदु्ध गाउँपाधिका , डोल्पा १
नौमिेु गाउँपाधिका , दैिेख २
पचािझरना गाउँपाधिका , काधिकोट १
महाि ुगाउँपाधिका, दैिेख १
मडु्केचिुा गाउँपाधिका , डोल्पा १
श्ििािय गाउँपाधिका , जाजरकोट २
धसद्धकुमाख गाउँपाधिका , सल्यान १
धसम्ता गाउँपाधिका , सखेुत ३
धत्रिेणी गाउँपाधिका, सल्यान १
स्िास््य सेिा कायाफिय, हमु्िा १
छते्र िरी गाउँपाधिका, सल्यान १
डोल्पोिदु्ध गाउँपाधिका , डोल्पा १
ताँजाकोट गाउँपाधिका, हमु्िा १
नौमिेु गाउँपाधिका , दैिेख १
पचािझरना गाउँपाधिका , काधिकोट १
मडु्केचिुा गाउँपाधिका , डोल्पा १
श्ििािय गाउँपाधिका , जाजरकोट १
धसद्धकुमाख गाउँपाधिका , सल्यान १
धसम्ता गाउँपाधिका , सखेुत १

२३ ६५१/०७९-८० आ.ज. अ.न.धम. ४ स्िास््य/क.न. १ धसम्ता गाउँपाधिका , सखेुत १

स.म.वि.धन. ४ विविि २

१७स्िास््य/क.न.४अ.न.धम.खिुा६४९/०७९-८०२१

१०स्िास््य/क.न.४अ.न.धम.मवहिा६५०/०७९-८०२२

१८ ६४६/०७९-८० मवहिा



धस.नं. वि.नं. वकधसम पद तह सेिा/समूह/उपसमूह
जम्मा पद 
संख्या

ररक्त धनकाय/स्थानीय तह माग पद

स्िास््य सेिा कायाफिय, सल्यान १
स्िास््य सेिा कायाफिय, हमु्िा २
आठधिस नगरपाधिका, दैिेख १
ठूिीभेरी नगरपाधिका, डोल्पा १
ताँजाकोट गाउँपाधिका, हमु्िा १
नौमिेु गाउँपाधिका , दैिेख २
महाि ुगाउँपाधिका, दैिेख १
धसमकोट गाउँपाधिका, हमु्िा २
धसम्ता गाउँपाधिका , सखेुत १
धत्रिेणी गाउँपाधिका, सल्यान १
स्िास््य सेिा कायाफिय, हमु्िा १
ठाटीकाँि गाउँपाधिका , दैिेख १
ठूिीभेरी नगरपाधिका, डोल्पा १
नौमिेु गाउँपाधिका , दैिेख १
धसमकोट गाउँपाधिका, हमु्िा १
धत्रिेणी गाउँपाधिका, सल्यान १
स्िास््य सेिा कायाफिय, दैिेख १
नौमिेु गाउँपाधिका , दैिेख १
स्िास््य सेिा कायाफिय, जमु्िा १
आठधिस नगरपाधिका, दैिेख १
आयिेुद स्िास््य केन्र, काधिकोट १
आयिेुद स्िास््य केन्र, डोल्पा १

२९ ६५७/०७९-८० आ.ज. िैद्य ४ स्िास््य/आयिेुद १ आयिेुद स्िास््य केन्र, डोल्पा १
३० ६५८/०७९-८० खिुा ल्याि अधसषे्टन्ट ४ स्िास््य/मे.ल्या.टे./ज.मे.ल्या.टे. १ नरहरीनाथ गाउँपाधिका , काधिकोट १

जम्मा १७९

६५२/०७९-८०२४

६स्िास््य/हे.ई.४अ.हे.ि.मवहिा६५३/०७९-८०२५

१३स्िास््य/हे.ई.४अ.हे.ि.खिुा

स्िास््य/आयिेुद २२८ ६५६/०७९-८० खिुा िैद्य ४

६५४/०७९-८०२६

२स्िास््य/हे.ई.४अ.हे.ि.मिेिी६५५/०७९-८०२७

२स्िास््य/हे.ई.४अ.हे.ि.आ.ज.



सहायकस्तर चौथो तहको विज्ञापनको विस्ततृ वििरण
यस आयोगको सूचना नं. १६७/2079-080 बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त माग संख्याको प्रततशत तनर्ाारण गरी कायम भएका 
आन्तररक प्रततयोतगता तथा बढुिाद्वारा पदपूतता हनु ेपद संख्याको वििरण
१. स्िास््य सेिा बाहेक

तस.नं. माग दताा नं. च.नं./तमतत पद तह सेिा/समूह/उपसमूह ररक्त तनकाय/स्थानीय तह
आन्तररक प्रततयोतगतात्मक 

परीक्षाद्वारा हनु ेबढुिा
िेष्ठता र कायासम्पादन 
मूलयांकनद्वारा हनु ेबढुिा

1 २४/०७९-८० ३७५, २०७९।८।१२ सहायक ४ प्रशासन/सामान्य प्रशासन सामाजिक विकास मन्रालय, कणााली प्रदेश १ ०

2 ९/०७९-८० २८४, २०७९।७।२४ सहायक ४ प्रशासन/सामान्य प्रशासन कुश ेगाउँपातलका १ ०

३ ४४/०७९-८० ६७३, २०७९।८।९ सहायक ४ प्रशासन/सामान्य प्रशासन चौकुन ेगाउँपातलका ० १
िम्मा २ १


