प्रदे श लोक सेवा आयोग
गण्डकी प्रदे श, पोखरा

प्रदे श निजामती सेवा र स्थािीय सरकारी सेवाका चौथो/पााँचौ तहका
प्राववनिक/अप्राववनिक पदहरुको

बढु वाद्वारा पदपूनति हुिे पदसं ख्या सम्वन्िी सूचिा
सूचिा िं. ०४/२०७८/०७९

प्रकाशि नमनत:-2078।0६।२७

कमिचारी समायोजि ऐि, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था बमोजजम गण्डकी प्रदे श सरकार र गण्डकी

प्रदे शका ववनिन्न स्थािीय तहमा ररक्त रहे का पदहरुको पदपूनतिका लानग मुख्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को
कायािलय गण्डकी प्रदे श तथा गण्डकी प्रदे शका स्थािीय तहबाट प्राप्त माग सं ख्याको प्रनतशत नििािरण गरी
कायम

िएका

आ.प्र.

तथा

वढु वाद्वारा

पूनति

हुिे

पद

सं ख्याको

वववरण

आयोगको

website:

ppsc.gandaki.gov.np मा राजखएको छ। बढु वा तफिका उक्त पदहरुको पदपूनति प्रदे श निजामती सेवा र
स्थािीय तहको सेवा सम्बन्िी कािूि वमोजजम हुिे व्यहोरा समेत सम्बजन्ित सवैको जािकारीका लानग यो
सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।

प्रदे श निजामती से वाका चौथो/पााँचौ तहका प्राववनिक/अप्राववनिक पदहरुको
खुला तथा समावेशी प्रनतयोनगतात्मक नलजखत परीक्षाको ववज्ञापि
सूचिा िं. ०५/२०७८/०७९

प्रकाशि नमनत:-2078।0६।२७

कमिचारी समायोजि ऐि, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था अिुसार प्रदे श सरकार अन्तगित ररक्त िएका
पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूनति गिुप
ि िे िएकाले दे हाय बमोजजम
योग्यता

पुगक
े ा

उम्मेदवारहरुबाट

दरखास्त

आह्वाि

गररन्छ।

तोवकएको

न्यूितम

योग्यता

पुगेका

उम्मेदवारहरूले आयोगको अिलाइि दरखास्त प्रणाली http://onlineppsc.gandaki.gov.np बाट अिलाइि
दरखास्त ददिुपिेछ। प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाबाट छिौट िएका उम्मेदवारहरूको प्राथनमकता क्रम अिुसार
नियुजक्तको लानग मुख्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायािलय, गण्डकी प्रदे श, पोखरामा नसफाररस गररिेछ।
पााँचौं तहका अप्राववनिक पदहरु
नस.िं.

1

ववज्ञापि िं.

ववज्ञापि

123/2078-79

खुला

124/2078-79

मवहला

वकनसम

पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

पद सं ख्या

सहायक, प्रशासि, सा.प्र., पााँचौ

2

लेखापाल, प्रशासि, लेखा, पााँचौ

1

सहायक, प्रशासि, सा.प्र., पााँचौ

१

लेखापाल, प्रशासि, लेखा, पााँचौ

१
कुल जम्मा
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5

पााँचौं तहका प्राववनिक पदहरु
नस.िं.

ववज्ञापि िं.

ववज्ञापि

पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

1

125/2078-79

खुला

तथ्याङ्क सहायक, आ.यो.तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, पााँचौ

1

सवइजिनियर-, इजिनियररङ, नसनिल, जिरल, पााँचौ

4

सवइजिनियर-, इजिनियररङ, नसनिल, स्यानिटरी, पााँचौ

5

सवइजिनियर-, इजिनियररङ, नसनिल, इररगेशि, पााँचौ

१

सवइजिनियर-, इजिनियररङ, नसनिल, जिरल, पााँचौ

१

सवइजिनियर-, इजिनियररङ, नसनिल, स्यानिटरी, पााँचौ

१

सवइजिनियर-, इजिनियररङ, नसनिल, इररगेशि, पााँचौ

१

सवइजिनियर-, इजिनियररङ, नसनिल, जिरल, पााँचौ

१

सवइजिनियर-, इजिनियररङ, नसनिल, स्यानिटरी, पााँचौ

१

सवइजिनियर-, इजिनियररङ, नसनिल, जिरल, पााँचौ

1

सवइजिनियर-, इजिनियररङ, नसनिल, स्यानिटरी, पााँचौ

१

सवइजिनियर-, इजिनियररङ, नसनिल, जिरल, पााँचौ

१

सवइजिनियर-, इजिनियररङ, नसनिल, स्यानिटरी, पााँचौ

१

प्राववनिक सहायक, कृवष, बाली सं रक्षण, पााँचौ

1

प्राववनिक सहायक, कृवष, प्रसार, पााँचौ

१

प्राववनिक सहायक, कृवष, बागबािी, पााँचौ

१

प्राववनिक सहायक, कृवष, माटो ववज्ञाि, पााँचौ

१

प्राववनिक सहायक, कृवष, बागबािी, पााँचौ

१

प्राववनिक सहायक, कृवष, वफसररज, पााँचौ

1

पशु सेवा प्राववनिक, कृवष, लाए.पो.ण्ड डे.डे., पााँचौ

1

पशु स्वास्थ्य प्राववनिक, कृवष, िेटेरीिरी, पााँचौ

१

126/2078-79

वकनसम

खुला

127/2078-79
मवहला
2

128/2078-79
129/2078-79
130/2078-79

131/2078-79
3
132/2078-79
4

133/2078-79

आ.ज.
मिेसी
दनलत

खुला

मवहला
खुला

पद

सं ख्या

5

134/2078-79

खुला

कम््युटर अपरे टर, ववववि, पााँचौ

1

6

135/2078-79

खुला

कववराज, स्वास्थ्य, आयुवेद, पााँचौ

१

136/2078-79

खुला

स्टाफ िसि, स्वास्थ्य, जिरल िनसिङ, पााँचौ

3

137/2078-79

मवहला

स्टाफ िसि, स्वास्थ्य, जिरल िनसिङ, पााँचौ

1

138/2078-79

आ.ज.

स्टाफ िसि, स्वास्थ्य, जिरल िनसिङ, पााँचौ

1

139/2078-79

मिेसी

स्टाफ िसि, स्वास्थ्य, जिरल िनसिङ, पााँचौ

1

140/2078-79

खुला

पजललक हे ल्थ िसि, स्वास्थ्य, प.ि.हे ., पााँचौ

1

141/2078-79

मवहला

पजललक हे ल्थ िसि, स्वास्थ्य, प.ि.हे ., पााँचौ

१

142/2078-79

खुला

ल्याव टे जनिनसयि, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे ., पााँचौ

2

143/2078-79

मवहला

ल्याव टे जनिनसयि, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे ., पााँचौ

1

144/2078-79

खुला

रे नडयोग्राफर, स्वास्थ्य, रे नडयोग्राफी, पााँचौ

1

145/2078-79

खुला

हे ल्थ अनसष्टे ण्ट, स्वास्थ्य, हे .ई., पााँचौ

1

146/2078-79

मवहला

हे ल्थ अनसष्टे ण्ट, स्वास्थ्य, हे .ई., पााँचौ

1

7

८
9
10
11

कुल जम्मा
2|Page

४४

चौथो तहका अप्राववनिक पदहरु
नस.िं.

१

ववज्ञापि िं.

ववज्ञापि

पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

147/2078-79

खुला

सहायक, प्रशासि, सा.प्र., चौथो

2

148/2078-79

मवहला

सहायक, प्रशासि, सा.प्र., चौथो

1

वकनसम

कुल जम्मा

पद सं ख्या

3

परीक्षा कायितानलका:नस.िं.
१.

ववज्ञापि िं.

123-124/
2078-79

२.
३.

६.
७.
८.

१२.

२०७८/१0/15

131-132/
133/2078-79
134/2078-79
135/2078-79

तथ्याङ्क, पााँचौ
पााँचौ

प्राववनिक सहायक, कृवष, पााँचौ
कृवष, िेटेरीिरी/ला.पो.एण्ड डे.डे र
वफसररज, पााँचौ

कम््युटर अपरे टर, ववववि, पााँचौ
कववराज, स्वास्थ्य, आयुवेद, पााँचौ

२०७८/09/30
ववहाि ८ बजे

२०७८/१०/०1
ववहाि ८ बजे

२०७८/११/१४
ववहाि ८ बजे

२०७८/09/21
ववहाि ८ बजे

२०७८/10/22

140-141/

पजललक हे ल्थ िसि, स्वास्थ्य, प.ि.हे .,

२०७८/10/23

142-143/

ल्याव टे जनिनसयि, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे .,

2078/10/28

144/2078-79
14५-14६/
14७-1४८/
2078-79

पााँचौ
पााँचौ

रे नडयोग्राफर, स्वास्थ्य, रे नडयोग्राफी, पााँचौ
हे ल्थ अनसष्टे ण्ट, स्वास्थ्य, हे .ई., पााँचौ
सहायक, प्रशासि/सा.प्र., चौथो
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गररिेछ

ववहाि ८ बजे

स्टाफ िसि, स्वास्थ्य, जिरल िनसिङ,
पााँचौ

िनतजामा प्रकाशि

ववहाि ८ बजे

136-139/

2078-79
१३.

ववहाि 8:०० बजे

सवइजिनियर-, इजिनियररङ, नसनिल,

2079-079
११.

प्रथम चरणको

126-130/

2078-79
१०.

2078/09/24
२०७८/११/०६

2078-79
९.

दद्वतीय/तृनतय पर

तथ्याङ्क सहायक, आ.यो.तथा तथ्याङ्क,

2078-79
५.

सहायक, प्रशासि/सा.प्र., पााँचौ

पररक्षा नमनत र समय
प्रथम पर

125/2078-79

2078-79
४.

पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

ववहाि ८ बजे
ववहाि ८ बजे
ववहाि ८ बजे

२०७८/09/27
ववहाि ८ बजे

२०७८/10/१९
ववहाि ८ बजे

2078/10/08
ववहाि 8 बजे

प्रथम चरणको
िनतजामा प्रकाशि
गररिेछ

स्थािीय सरकारी सेवाका चौथो/पााँचौ तहका प्राववनिक/अप्राववनिक पदहरुको

खुला तथा समावेशी प्रनतयोनगतात्मक नलजखत परीक्षाको ववज्ञापि
सूचिा िं. ०६/२०७८/०७९

प्रकाशि नमनत:-2078।0६।२७

कमिचारी समायोजि ऐि,२०७५ को दफा १२ को व्यवस्था अिुसार स्थािीय तहहरुमा ररक्त िएका
पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूनति गिुप
ि िे िएकाले दे हाय बमोजजम
योग्यता

पुगक
े ा

उम्मेदवारहरुबाट

दरखास्त

आह्वाि

गररन्छ।

तोवकएको

न्यूितम

योग्यता

पुगेका

उम्मेदवारहरूले आयोगको अिलाइि दरखास्त प्रणाली http://onlineppsc.gandaki.gov.np बाट अिलाइि
दरखास्त ददिु पिेछ। प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाबाट छिौट िएका उम्मेदवारहरूले रोजेको प्राथनमकता क्रम
अिुसार स्थािीय तह तोकी नियुजक्तको लानग नसफाररस गररिेछ।
पााँचौं तहका अप्राववनिक पदहरु
नस.िं.

ववज्ञापि िं.

ववज्ञापि

पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

वकनसम

कािूि सहायक, न्याय, कािूि, पााँचौ
1

526/2078-79

खुला

1

सहायक, प्रशासि, सा.प्र., पााँचौ

31

लेखापाल, प्रशासि, लेखा, पााँचौ

११

आ.ले.प. सहायक, प्रशासि, लेखा, पााँचौ
2
3

527/2078-79

मवहला

पद सं ख्या

5

सहायक, प्रशासि, सा.प्र., पााँचौ

10

लेखापाल, प्रशासि, लेखा, पााँचौ

2

सहायक, प्रशासि, सा.प्र., पााँचौ

19

लेखापाल, प्रशासि, लेखा, पााँचौ

2

528/2078-79

आ.ज.

4

529/2078-79

मिेसी

लेखापाल, प्रशासि, लेखा, पााँचौ

2

5

530/2078-79

दनलत

लेखापाल, प्रशासि, लेखा, पााँचौ

1
कुल जम्मा

८४

पााँचौं तहका प्राववनिक पदहरु
नस.िं.

1

2

ववज्ञापि िं.

ववज्ञापि

पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

531/2078-79

खुला

532/2078-79

मवहला

533/2078-79

खुला

36

534/2078-79

मवहला

15

535/2078-79

आ.ज.

536/2078-79

मिेसी

2

537/2078-79

दनलत

१

वकनसम

तथ्याङ्क सहायक, आ.यो.तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क,
पााँचौ

सवइजिनियर-, इजिनियररङ, नसनिल, पााँचौ
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पद सं ख्या
1
1

7

नस.िं.

ववज्ञापि िं.

ववज्ञापि

3

538/2078-79

खुला

प्राववनिक सहायक, कृवष, पााँचौ

28

खुला

पशु स्वास्थ्य प्राववनिक, कृवष, िेटेरीिरी, पााँचौ

20

खुला

पशु सेवा प्राववनिक, कृवष, लाए.पो.ण्ड डे.डे., पााँचौ

19

खुला

प्राववनिक सहायक, कृवष, वफसररज, पााँचौ

1

4

539/2078-79

वकनसम

पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

पद सं ख्या

5

540/2078-79

खुला

प्राववनिक सहायक, जशक्षा, जशक्षा प्रशासि, पााँचौ

9

6

541/2078-79

खुला

कम््युटर अपरे टर, ववववि, पााँचौ

2

7

542/2078-79

खुला

एिेस्थेनसया सहायक, स्वास्थ्य, ववववि, पााँचौ

1

8

543/2078-79

खुला

रे नडयोग्राफर, स्वास्थ्य, रे नडयोग्राफी, पााँचौ

2

9

544/2078-79

खुला

कववराज, स्वास्थ्य, आयुवेद, पााँचौ

2

545/2078-79

मवहला

कववराज, स्वास्थ्य, आयुवेद, पााँचौ

1

546/2078-79

खुला

547/2078-79

मवहला

548/2078-79

खुला

549/2078-79

खुला

550/2078-79

मवहला

551/2078-79

आ.ज.

10
11

12

स्टाफ िसि, स्वास्थ्य, जिरल िनसिङ, पााँचौ
पजललक हे ल्थ िसि, स्वास्थ्य, प.ि.हे ., पााँचौ

12
3
2
41

हे ल्थ अनसष्टे ण्ट, स्वास्थ्य, हे .ई., पााँचौ

19
5
कुल जम्मा

230

चौथो तहका अप्राववनिक पदहरु
नस.िं.

ववज्ञापि िं.

552/2078-79
१

553/2078-79

पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
सहायक, प्रशासि, सा.प्र., चौथो

ववज्ञापि

पद सं ख्या

खुला

31

वकनसम

स.ले.पा., प्रशासि, लेखा, चौथो

2

सहायक, प्रशासि, सा.प्र., चौथो

मवहला

स.ले.पा., प्रशासि, लेखा, चौथो

11
1

554/2078-79

सहायक, प्रशासि, सा.प्र., चौथो

आ.ज.

12

555/2078-79

सहायक, प्रशासि, सा.प्र., चौथो

मिेसी

2

कुल जम्मा

59

चौथो तहका प्राववनिक पदहरु
नस.िं.

1

ववज्ञापि िं.

पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

ववज्ञापि

पद सं ख्या

वकनसम

556/2078-79

अनमि, इजिनियररङ, सिे, चौथो

खुला

१०

557/2078-79

अनमि, इजिनियररङ, सिे, चौथो

मवहला

2

558/2078-79

अनमि, इजिनियररङ, सिे, चौथो

आ.ज.

2

559/2078-79

अनमि, इजिनियररङ, सिे, चौथो

मिेसी

2
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नस.िं.

ववज्ञापि िं.

पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

ववज्ञापि

पद सं ख्या

वकनसम

560/2078-79

अनमि, इजिनियररङ, सिे, चौथो

दनलत

1

2

561/2078-79

सहायक कम््युटर अपरे टर, ववववि, चौथो

खुला

१

3

562/2078-79

सहायक

खुला

१6

चौथो

मवहला

ववकास निरीक्षक, ववववि,
कुल जम्मा

34

परीक्षा कायितानलका:नस.िं.
१.

ववज्ञापि िं.

526-530/

५.
६.
७.
८.
९.
१०.

तथ्याङ्क सहायक, आ.यो.तथा तथ्याङ्क,
तथ्याङ्क, पााँचौ

२०७८/११/०६

ददिको ३:3० बजे

533-537/

सवइजिनियर-, इजिनियररङ, नसनिल,

२०७८/१0/15

538/2078-79

१३.
१४.

प्राववनिक सहायक, कृवष, पााँचौ

540/2078-79

प्राववनिक सहायक, जशक्षा, जशक्षा

२०७८/१०/29

कम््युटर अपरे टर, ववववि, पााँचौ

२०७८/१०/०1

ददिको ३:3० बजे
२०७८/११/१४

ददिको ३:3० बजे

542/2078-79

एिेस्थेनसया सहायक, स्वास्थ्य, ववववि,
पााँचौ

ददिको ३:3० बजे

543/2078-79

रे नडयोग्राफर, स्वास्थ्य, रे नडयोग्राफी,

२०७८/09/27

544-545/

पााँचौ

कववराज, स्वास्थ्य, आयुवेद, पााँचौ

२०७८/09/26

ददिको ३:3० बजे
२०७८/09/21

ददिको ३:3० बजे

546-547/

स्टाफ िसि, स्वास्थ्य, जिरल िनसिङ,
पााँचौ

ददिको ३:3० बजे

548/2078-79

पजललक हे ल्थ िसि, स्वास्थ्य, प.ि.हे .,

२०७८/10/23

549-551/
2078-79

५52-५55/
२०७८-०७९

पााँचौ

हे ल्थ अनसष्टे ण्ट, स्वास्थ्य, हे .ई., पााँचौ
सहायक, प्रशासि, सा.प्र./लेखा, चौथो
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गररिेछ

ददिको ३:3० बजे
ददिको ३:3० बजे

541/2078-79

प्रथम चरणको
िनतजामा प्रकाशि

२०७८/09/30

वफसररज, पााँचौ
प्रशासि, पााँचौ

दद्वतीय/तृनतय पर

ददिको ३:3० बजे

कृवष, िेटेरीिरी/ला.पो.एण्ड डे.डे र

2078-79
१२.

पााँचौ

539/2078-79

2078-79
११.

2078/09/24

531-532/

2078-79
४.

प्रथम पर

ददिको ३:3० बजे

2078-79
३.

सहायक, न्याय/प्रशासि,

पररक्षा नमनत र समय

सा.प्र./लेखा/आ.ले.प., पााँचौ

2078-79
२.

पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

२०७८/10/22

ददिको ३:3० बजे
२०७८/10/१९

ददिको ३:3० बजे
२०७८/10/08

ददिको ३:3० बजे

प्रथम चरणको िनतजामा
प्रकाशि गररिेछ

नस.िं.
१५.

ववज्ञापि िं.

556-560/

अनमि, इजिनियररङ, सिे, चौथो

2078-79
१६.
१७.

561/2078-79
562/2078-79

पररक्षा नमनत र समय

पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

सहायक कम््युटर अपरे टर, ववववि,
चौथो

सहायक मवहला ववकास निरीक्षक,

प्रथम पर

दद्वतीय/तृनतय पर

२०७८/1१/17

ददिको ३:3० बजे
२०७८/11/१६

ददिको ३:3० बजे
२०७८/1१/07

२०७८/1१/07

बजे

बजे

ववववि, चौथो

ददिको ११:0०

ददिको २:००

परीक्षाको वकनसमः-

नलजखत परीक्षा, कम््युटर सीप पररक्षण र अन्तरवाताि

दरखास्तको

ववज्ञावपत सबै पदहरुमा अिलाइि दरखास्त प्रणाली माफित दरखास्त बुझाउिु पिेछ।

परीक्षा केन्रःमाध्यम:-

पोखरा, गण्डकी प्रदे श।

आयोगको अिलाइि दरखास्त प्रणाली https://onlineppsc.gandaki.gov.np/ माफित
दरखास्त पेश गिि सवकिेछ र दरखास्त पेश गिे ववनि/तररका सम्बन्िी ववस्तृत

दरखास्त दस्तुर:-

वववरण आयोगको वेबसाइटमा हे ि ि सवकिेछ।

सहायकस्तर चौथो तहका ववज्ञापिको लानग दरखास्त दस्तुर रु.३०० (तीि सय)
बुझाउिु पिेछ। समावेशी समूह तफिका थप ववज्ञापिमा आवेदि ददिे उम्मेदवारले

थप समूहको प्रत्येकको लानग १५0।- (एक सय पचास) का दरले परीक्षा दस्तुर
बुझाउिु पिेछ।

सहायकस्तर पााँचौ तहका ववज्ञापिको लानग दरखास्त दस्तुर रु.४०० (चार सय)
बुझाउिु पिेछ। समावेशी समूह तफिका थप ववज्ञापिमा आवेदि ददिे उम्मेदवारले

थप समूहको प्रत्येकको लानग २00।- (दुई सय) का दरले परीक्षा दस्तुर बुझाउिु
पिेछ।

दरखास्त दस्तुर बुझाउिे ववनि र स्थाि:- आयोगको अिलाइि दरखास्त प्रणालीबाट फारम submit

गररसकेपनछ My Application ➔ All Application मा Click गिे त्यसपनछ आफूले Apply

गरे को ववज्ञापिको Pay Button मा Click गिे, बैंक Option मा राविय बाजणज्य
बैंक/िेपाल बैंक Select गिे र Online Payment वा Offline Payment मध्ये एक
Option छिौट गरी िुक्तािी गिे।

Online Payment (Connect IPS) बाट दरखास्त दस्तुर िुक्तािी गििः Online Payment Select गरी
Next मा click गिे त्यसपनछ Connect Ips Login गरी रकम िुक्तािी गिि सवकिेछ।

बैंक िौचरबाट दरखास्त दस्तुर िुक्तािी गििः

Offline Payment, Select गिे Next मा Click गिे

Voucher Generate मा Click गिे त्यसपनछ िौचर वप्रन्ट गरी सोही िौचर सवहत
सम्वजन्ित बैंकमा गई तोवकएको रकम बुझाउि सवकिेछ।

दरखास्त दस्तुर बुझाउिे अवनि:- अिलाइि माध्यमबाट दरखास्त पेश गररसकेपनछ उम्मेदवारले प्राप्त
गरे को Master ID र कारोबार सं केत िम्बर उल्लेख िएको िौचर सवहत वढलोमा

दोलबर दस्तुर नतरी दरखास्त ददि पाउिे अजन्तम नमनतको िोनलपल्ट कायािलय समय
निर (उक्त ददि साविजनिक नबदा पिि गएमा सो पनछ कायािलय खुलेको पवहलो ददि)
तोवकएको परीक्षा दस्तुर/दोलबर दस्तुर अनिवायि रुपमा बुझाइ सनिुपिेछ।
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अपलोड गिुप
ि िे कागजातहरु:- उम्मेदवारले शैजक्षक योग्यता, तानलम, व्यवसाय अिुमनत प्रमाणपर, समावेशी

समूह खुल्िे कागजात लगायत सम्बजन्ित ववज्ञापिमा तोवकएका कागजपर अिलाईि
दरखास्त प्रणालीको तोवकएकै स्थािमा PDF Format मा अपलोड गिुि पिेछ। सबै

उम्मेदवारले आफिो िागररकताको प्रमाणपरको अगानड र पछानडको िाग स्नयाि गरी
JPG Format मा अपलोड गिुप
ि िेछ। दरखास्तमा उल्लेख गरे को वववरणका सम्बन्िमा
उम्मेदवार स्वयं पूणि जवाफदे ही हुिपु िेछ।

दरखास्त ददिे अजन्तम नमनत:- २०७८/०७/१६ सम्म र दोलबर दस्तुर नतरी २०७८ /०७/२३ सम्म।

उम्मेदवारको उमेरको हदः- २०७८/७/१६ सम्म १८ वषि उमेर पुरा िै ३५ वषि ििाघेको र मवहला
तथा अपाङ्गता िएका उम्मेदवारहरुको हकमा ४० वषि ििाघेको।

स्वास्थ्य सेवा तफिका पदहरुको हकमा २०७८ /०७/१६ सम्म १८ वषि पुरा िई
४५ वषि उमेर ििाघेको हुिपु िेछ र वहालवाला स्थायी निजामती कमिचारीको हकमा
उमेरको हद लाग्िे छै ि।

अन्तवािताि अजघका परीक्षा कायिक्रम र अन्तवािताि हुिे नमनत:- नलजखत परीक्षाको िनतजा प्रकाजशत हुाँदा सूचिा
गररिेछ।

पदमा रही गिुप
ि िे कामको वववरण:- सेवा समूह सम्वन्िी।
तलब तथा सेवा सुवविा:-

प्रचनलत कािूि बमोजजम।

आवश्यक न्यूितम योग्यताः

१.

सहायक, तह ५, न्याय, कािूिः मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट प्रववणता प्रमाणपर तह वा सो सरह

२.

सहायक, तह ५, प्रशासि, सामान्य प्रशासिः मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपर तह वा

३.

४.

५.
६.
७.

उत्तीणि।

सो सरह उत्तीणि।

ले खा सहायक/लेखापाल, तह ५, प्रशासि, ले खाः मान्यताप्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट व्यवस्थापि वा

वाजणज्यशास्त्रमा प्रवीणता प्रमाणपर वा अथिशास्त्र, गजणत वा तथ्याङ्कशास्त्र वा जिप्रशासि मध्ये कुिै एक
मूल ववषय नलई प्रवीणता प्रमाणपर वा सो सरह उत्तीणि।

आ.ले .प. सहायक, तह ५, प्रशासि, लेखाः मान्यताप्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट व्यवस्थापि वा

वाजणज्यशास्त्रमा प्रवीणता प्रमाणपर वा अथिशास्त्र, गजणत वा तथ्याङ्कशास्त्र वा जिप्रशासि मध्ये कुिै एक
मूल ववषय नलई प्रवीणता प्रमाणपर वा सो सरह उत्तीणि।

तथ्याङ्क सहायक, तह ५, आनथिक योजिा तथा तथ्याङ्कः मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट तथ्याङ्कशास्त्र वा
गजणत ववषय सवहत कुिै ववषयमा स्िातक वा सो सरह उत्तीणि।
सब इजिनियर, तह ५,

इजिनियररङ्ग, नसनिलः मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट नसनिल इजिनियररङ्ग

ववषयमा प्रमाणपर तह वा सो सरह उत्तीणि।

कृवष, तह ५, प्राववनिक सहायक पदका लानगः मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट कृवष ववज्ञाि ववषय नलई
प्रवीणता प्रमाणपर तह (आइ.एस्सी. एगृ.) उत्तीणि वा एस.एल.सी. वा टी.एस.एल.सी. उत्तीणि गरी

न्यूितम ३ वषि अवनिको कृवष ववषयको नड्लोमा (Major in Plant Science) उत्तीणि वा जे.टी.ए. कोषि
८.

उत्तीणि गरी कृवष ववज्ञािमा १ वषे जे.टी. कोषि (प्राववनिक प्रमाणपर) उत्तीणि।
कृवष,

िेटेररिरी, पशु स्वास्थ्य प्राववनिक पदका लानगः मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट पशु ववज्ञाि

ववषय नलई प्रवीणता प्रमाणपर तह (आइ.एस्सी. एगृ.) उत्तीणि वा एस.एल.सी. वा टी.एस.एल.सी. उत्तीणि
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गरी पशु ववज्ञाि ववषयमा न्यूितम ३ वषिको अवनिको नड्लोमा उत्तीणि वा पशु ववज्ञाि ववषयमा
९.

जे.टी.ए. कोषि उत्तीणि गरी पशु ववज्ञाि ववषयमा १ वषे जे.टी. कोषि (प्राववनिक प्रमाणपर) उत्तीणि।

कृवष, ला.पो. एण्ड डे.डे., पशु सेवा प्राववनिक पदका लानगः मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट पशु ववज्ञाि

ववषय नलई प्रवीणता प्रमाणपर तह (आइ.एस्सी. एगृ.) उत्तीणि वा एस.एल.सी. वा टी.एस.एल.सी. उत्तीणि
गरी पशु ववज्ञाि ववषयमा न्यूितम ३ वषिको अवनिको नड्लोमा उत्तीणि वा पशु ववज्ञाि ववषयमा

१०.

जे.टी.ए. कोषि उत्तीणि गरी पशु ववज्ञाि ववषयमा १ वषे जे.टी. कोषि (प्राववनिक प्रमाणपर) उत्तीणि।

कृवष, वफसररज, प्राववनिक सहायक पदका लानगः मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट कृवष वा पशु ववज्ञाि

ववषय नलई प्रवीणता प्रमाणपर तह (आइ.एस्सी. एगृ.) उत्तीणि वा एस.एल.सी. वा टी.एस.एल.सी. उत्तीणि
गरी पशु ववज्ञाि ववषयमा न्यूितम ३ वषिको अवनिको नड्लोमा उत्तीणि वा पशु ववज्ञाि ववषयमा

११.
१२.

जे.टी.ए. कोषि उत्तीणि गरी पशु ववज्ञाि ववषयमा १ वषे जे.टी. कोषि (प्राववनिक प्रमाणपर) उत्तीणि।
प्राववनिक सहायक, तह ५, जशक्षा, जशक्षा प्रशासि, निरीक्षणः मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट जशक्षा
शास्त्रमा प्रमाणपर तह वा सो सरह उत्तीणि ।

कम््यूटर अपरे टर, तह ५, वववविः मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट कम््युटर ववषय नलई प्रवीणता

प्रमाणपर तह वा सो सरह उत्तीणि वा मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपर तह वा सो
सरह उत्तीणि गरी रजजष्टडि सं स्थाबाट कम्तीमा ६ मवहिाको कम््युटर तानलम प्राप्त वा मान्यता प्राप्त

जशक्षण सं स्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपर तह वा सो सरह उत्तीणि गरी ववज्ञाि तथा प्रववनि मन्रालयबाट
१३.
१४.
१५.
१६.
१७.
१८.

१९.
२०.
२१.
२२.
२३.

Semi Skilled Man Power को लानग सं चानलत ६ मवहिाको कम््युटर तानलम प्राप्त।

स्वास्थ्य, ववववि, एिेस्थेनसया सहायकः मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट हे .अ., स्टाफ िसि, अ.हे .व. वा
अ.ि.मी. कोषि उत्तीणि गरी कम्तीमा ३ मवहिाको एिेस्थेनसया सम्बन्िी तानलम प्राप्त।
रे नडयोग्राफर, स्वास्थ्य,
उत्तीणि।

रे नडयोग्राफीः मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट रे नडयोग्राफीमा प्रमाणपर तह

कववराज, स्वास्थ्य, आयुवेदः मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट आयुवेद ववषयमा प्रमाणपर तह उत्तीणि।
स्टाफ िसि, स्वास्थ्य, जिरल िनसिङः मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट िनसिङ ववषयमा प्रमाणपर तह
उत्तीणि।

पजललक हे ल्थ िसि, स्वास्थ्य, प.हे .ि.: मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट प.हे .ि. वा िनसिङ ववषयमा
प्रमाणपर तह उत्तीणि ।

ल्याब टे जनिनसयि, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे . : मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट हे ल्थ ल्याबमा प्रमाणपर तह
उत्तीणि वा मान्यताप्राप्त जशक्षणसं स्थाबाट एस.एल.सी. उत्तीणि गरी ल्याब टे जनिनसयिको दुई वषि ६
मवहिाको कोषि उत्तीणि ।

स्वास्थ्य, हे .ई., हे ल्थ अनसष्टे ण्ट वा सो सरह पदका लानगः मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट सामान्य
जचवकत्सामा प्रमाणपर तह उत्तीणि।

सहायक, तह ४, प्रशासि, सामान्य प्रशासिः मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट एस.एल.सी वा सो सरह
उत्तीणि।

सह लेखापाल, तह ४, प्रशासि, ले खाः मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट गजणत वा ऐि, श्रे स्ता वा ऐजछछक
लेखा ववषय नलई एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तीणि।

अनमि, तह ४, इजिनियररङ्ग, सिे ः मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट गजणत ववषय नलइ एस.एल.सी. वा सो
सरह उत्तीणि गरी सिे वा जजयोमेवटनस ववषयमा कम्तीमा १ (एक) वषिको तानलम प्राप्त गरे को।

सहायक कम््युटर अपरे टर, तह ४, वववविः मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट कम््युटर ववषय नलई

एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तीणि वा मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तीणि
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गरी रजजष्टडि सं स्थाबाट कजम्तमा ३ मवहिाको कम््युटर तानलम प्राप्त वा मान्यता प्राप्त जशक्षण
सं स्थाबाट एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तीणि गरी ववज्ञाि तथा प्रववनि मन्रालयबाट Semi Skilled Man
Power को लानग सञ्चानलत तीि मवहिाको कम््युटर तानलम प्राप्त।

२४.

सहायक मवहला ववकास निरीक्षक, तह ४, वववविः मान्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट एस.एल.सी. वा सो
सरह उत्तीणि।

िोटः ग्रेनडङ्ग प्रणाली लागू िए पश्चात् प्रवेजशका परीक्षा (एस.एल.सी.) वा सो सरह परीक्षा उत्तीणि गिे

उम्मेदवारहरुको हकमा GPA 2 वा सोिन्दा मानथको ग्रेड ्वाइण्ट प्राप्त गरे कोलाई र माध्यानमक जशक्षा परीक्षा
(S.L.C.E.) उत्तीणि गिे उम्मेदवारहरुको हकमा कक्षा ११ र १२ का प्रत्येक ववषयहरु (सैद्धाजन्तक एवं

प्रयोगात्मक) मा न्यूितम D+ / C.G.P.A. 1.6 प्राप्त गरे कोलाई सम्बजन्ित शैजक्षक योग्यता हााँनसल गरे को
मानििेछ।

खुला तथा समावेशी परीक्षाको लानग सूचिा
१.

प्रचनलत निजामती सेवा सम्बन्िी कािूि (निजामती सेवा ऐि, २०४९ को दफा १०) वमोजजम

२.

स्वास्थ्य सेवा अन्तगितका पदरुमा दरखास्त ददं दा सम्बजन्ित सेवाको व्यवसावयक पररषदमा दताि िई

३.

४.
५.

अयोग्य ििएको हुिपु िेछ।

म्याद कायम रहे को प्रमाणपर अनिवायि रुपमा पेश गिुप
ि िेछ।

स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा ८७ अिुसार स्थािीय तहमा अस्थायी वा करारमा
२०७५।०३।३२ िन्दा अजघ नियुजक्त िइ अववनछन्न रुपमा कायिरत कमिचारीहरुले आफू कायिरत
स्थािीय तहबाट प्रमाजणत गराएको कागजात पेश गिुि पिेछ।

प्रथम चरण र दद्वतीय चरण गरी दुई चरणमा परीक्षा हुिे पदहरुको लानग प्रथम चरण उत्तीणि गरे को
उम्मेदवारहरुलाई मार दद्वतीय चरणमा सहिागी गराईिेछ।

प्रथम चरण (First Phase) को परीक्षामा उत्तीणि हुिको लानग प्रथम चरणको पूणािङ्कको ४०
(चालीस) प्रनतशत अंक प्राप्त गिुि पिेछ। प्रथम चरणको परीक्षामा प्राप्त गरे को प्राप्ताङ्कको

शतप्रनतशत अंक दद्वतीय चरण (Second Phase) को परीक्षाको प्राप्ताङ्कमा जोडी कूल अंकको
६.
७.
८.
९.

आिारमा नलजखत परीक्षाको िनतजा प्रकाशि गररिेछ।

दद्वतीय चरणको खुला र समावेशीतफिकको नलजखत परीक्षा एकै नसवटङ्ग एकै नमनत र समयमा
हुिेछ। (प्रत्येक सेवा/समूह र खुला तथा समावेशी समूहको लानग छु ट्टाछु ट्टै परीक्षा ददिु पिे छै ि )
मवहला ववकास तफिका पदहरुका लानग मवहला मार उम्मेदवार हुि पाउिेछि्।

खुला तथा समावेशीतफिको नलजखत परीक्षाबाट छिौट िएका उम्मेदवारहरुको िनतजा प्रकाशि गदाि
ु मका आिारमा सबै सेवा, समूहको एकमुष्ट रुपमा प्रकाशि गररिेछ।
वणाििक्र

नलजखत परीक्षाबाट छिौट िएका उम्मेदवारले कम््युटर सीप परीक्षण तथा अन्तवाितािमा सजम्मनलत

हुि ु अगानड स्थािीय तहहरुको प्राथनमकता क्रम अनिवायि रुपले ििुप
ि िेछ। प्राथनमकता क्रम िििे
उम्मेदवारलाई अन्तवाितािमा सहिागी गराइिे छै ि।

१०. समावेशी समूहतफि नलजखत परीक्षावाट छिौट िएका उम्मेदवारहरुले समावेशी समूहको प्राथनमकता
क्रम रोज्ि पाउिे छै िि्। उम्मेदवारले दरखास्त फाराममा उल्लेख गरे को समावेशी समूहहरुको
आिारमा आयोगको प्रचनलत व्यवस्था अिुसार उम्मेदवारको समावेशी समूह कायम हुिेछ।

११. खुला तथा समावेशी समूहतफि नलजखत परीक्षाबाट कम््युटर सीप परीक्षण र अन्तवाितािका लानग
खुला र समावेशी तथा एकिन्दा बढी समावेशी समूहमा छिौट िएका उम्मेदवारलाई एक पटक
मार कम््युटर सीप परीक्षण र अन्तवाितािमा सजम्मनलत हुिे गरी कायिक्रम नििािरण हुिेछ । सीप
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परीक्षण र अन्तवाितािको प्राप्ताङ्क उम्मेदवार उत्तीणि िएको सबै समूह (खुला र समावेशी) मा गणिा
गररिेछ।

१२. सबै चरणको परीक्षा पश्चात प्राप्त हुि आएको योग्यताक्रम (Merit Order) र उम्मेदवारले रोजेको
स्थािीय तहको प्राथनमकताक्रम (Priority Order) अिुसार नियुजक्तको लानग नसफाररश गररिेछ।

समावेशी समूहका ववज्ञापिमा दरखास्त ददिे उम्मेदवारहरुका लानग ववशेष निदे शि

समावेशी समूहतफिका पदहरुमा दरखास्त ददि चाहिे उम्मेदवाहरुले दरखास्त ददिे समयमा दे हायअिुसारका
कागजातहरु तयार गरी दरखास्त ददिुपदिछ। नलजखत परीक्षाको िनतजाबाट अन्तवाितािको लानग छिौट िएपनछ

अन्तवािताि ददि आउाँ दा त्यस्ता कागजातहरुको सक्कल सवहत आफैंले प्रमाजणत गरे को िक्कल समेत साथमा नलई
आउिु पदिछ। उल्लेजखत कागजातहरु दरखास्त ददिे समयमा कायम रहे को िपाइएमा जुिसकै बखत
दरखास्त रद्द हुि सनिेछ।
(क)

आददवासी/जिजानतका हकमा िेपाल आददवासी/जिजानत उत्थाि राविय प्रनतष्ठाि ऐिमा सूजचकृत िएमा
सोही सूचीको आिारमा, तर िेपाल आददवासी /जिजानत उत्थाि राविय प्रनतष्ठाि ऐिमा सूजचकृत िएको

जानत निर एकिन्दा बढी थरहरु िएमा सम्बजन्ित स्थािीय तह प्रमुखको नसफाररसमा प्रमुख जजल्ला
अनिकारीबाट सूजचकृत िएको जानत निरको थर ििी प्रमाजणत गराएको कागजात।

(ख) मिेसीका हकमा िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाशि गरी तोके बमोजजमको सं स्थाबाट

मिेसी ििी प्रमाजणत गरे को कागजात, तर िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाशि गरी सं स्था ितोकेसम्म
सम्बजन्ित स्थािीय तह/निकायको प्रमुखको नसफाररसमा प्रमुख जजल्ला अनिकारीबाट मिेसी ििी
प्रमाजणत गराएको कागजात।

(ग) अपाङ्गका हकमा समाज कल्याण पररषद्बाट जारी िएको अपाङ्गता पररचयपर वा अपाङ्गता िएको
व्यजक्तको अनिकार सम्बन्िी ऐि, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (३) बमोजजम अपाङ्गताको

रष्टव्य
(क)

बगीकरण उल्लेख गरी सम्बजन्ित स्थािीय तहबाट जारी िएको अपाङ्गता पररचयपर।

अिुिवको अवनि आवश्यक पिे ववज्ञापिहरुको हकमा सम्बजन्ित पदको लानग तोवकएको दरखास्त ददि

पाउिे अजन्तम नमनतसम्ममा न्यूितम सेवा अवनि पूरा िएको हुि ु पिेछ। दोलबर दस्तुरको म्यादलाई
उमेर, शैजक्षक योग्यता, अिुिव अवनि र अन्य योग्यताको प्रयोजिको लानग गणिा गररिे छै ि।

(ख) समाि तह/श्रे णीका पदमा उम्मेदवार बन्न पाउिे व्यवस्था ििएकोले यस्तो उम्मेदवारको दरखास्त
नलइिे छै ि।

(ग) आयोगद्वारा तोवकएको म्यादनिर पेश ििएको वा न्यूितम योग्यता िपुगक
े ो वा तोवकएको अन्य वववरण
िखुलेको वा तोवकएको दस्तुर िबुझाएको दरखास्त स्वीकृत गररिे छै ि।

(घ) सहयोगी लेखक माग गिे उम्मेदवारले नलजखत परीक्षा शुरु हुि ु िन्दा कम्तीमा ७ (सात) ददि अगावै

आयोगको कायािलयमा सम्पकि राख्नु पिेछ। अन्यथा सहयोगी लेखक उपललि गराउि आयोग बाध्य
हुिे छै ि।

(ङ)

नलजखत परीक्षामा उत्तीणि हुिे उम्मेदवारले अन्तवािताि ददिु िन्दा अगाडी शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपर,
िागररकता, सेवाको अिुिव आवश्यक पिेमा सम्बजन्ित कायािलय प्रमुखबाट प्रमाजणत गराएको सक्कल
प्रनत तथा समावेशी एवं खुलातफि दरखास्त ददिे उम्मेदवारको लानग पेश गिुप
ि िे ििी उल्लेख
गररएका कागजातहरुको सक्कलका साथै प्रनतनलवप अनिवायि रुपमा पेश गिुि पिेछ।

(च)

दरखास्त ददिे अजन्तम नमनतनिर नििािररत शैजक्षक योग्यता हानसल गररसकेको हुि ु पिेछ। ववदे शी
जशक्षण सं स्थामा अध्ययि गरे का उम्मेदवारहरुले सम्बजन्ित निकायबाट आफूले प्राप्त गरे को
योग्यताको समकक्षता नििािरण गराएको हुिपु दिछ।तर िेपालका ववश्वववद्यालयहरुबाट नििािररत शैजक्षक
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योग्यता पुरा गरी नििािररत पदमा आवेदि ददिे उम्मेदवारहरुले नसङ्गल दस्तुर बुझाएर दरखास्त ददिे
अजन्तम ददि सम्म दरखास्त साथ पेश गिुप
ि िे न्यूितम शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपर वा ललिाङ्क
वववरण पर (ट्रान्सवक्र्ट) समयावनिको कारणले पेश गिि िसनिे अवस्था िएमा यदद उक्त नसङ्गल
दस्तुर बुझाएर दरखास्त ददिे अजन्तम ददि निर सम्बजन्ित ववश्वववद्यालयबाट परीक्षाफल प्रकाजशत

िईसकेको रहे छ र सो पुष्ट्याई हुिे गरी सम्बजन्ित ववश्वववद्यालय वा जशक्षण सं स्थाबाट सम्बजन्ित

ववद्याथीले सो अववनि निर उक्त उपानिको सबै परीक्षाहरु उत्तीणि गररसकेको (सबै वषि/सेमेष्टरका
परीक्षा, थेनसस, प्राजनटकल र अन्य आवश्यकता पूरा गररसकेको ) िन्ने व्यहोराको पर र सबै
सेमेष्टरको ललिाङ्कपर पेश गरे मा त्यस्ता उम्मेदवारको न्यूितम योग्यता पुरा िएको मानििेछ।

(छ) उम्मेदवारले प्रवेशपरमा आफू उम्मेदवार हुिे वकनसम /समूहहरुको वववरण नििािररत ढााँचामा अनिवायि
रुपले खुलाउिु पिेछ अन्यथा परीक्षामा समावेश गराईिे छै ि।

(ज) उम्मेदवारले अिलाईि माफित फाराम िदाि आफ्िो मोबाइल िम्बर अद्यावनिक गिुि पिेछ।

उम्मेदवारको फाराम स्वीकृती/अस्वीकृती तथा िनतजा सम्बन्िी वववरण नसिै मोवाइल माफित्

जािकारी गराईिे हुाँदा गलत मोबाइल िम्बर उल्लेख गरे को कारणबाट सम्बजन्ित उम्मेदवारले
परीक्षामा सहिागी हुि िपाएमा सोको जजम्मेवार सम्बजन्ित उम्मेदवार िै हुिपु िेछ।

(झ) ववज्ञापि िम्बर र परीक्षा केन्र एक पटक छिौट गररसकेपनछ पुिः सं शोिि िहुिे हुाँदा ववश्वस्त िई
ववज्ञापि िम्बर र परीक्षा केन्रहरु छिौट गिुप
ि िेछ।

(ञ) परीक्षामा परीक्षाथीले अनिवायि रुपमा कालो मसीको मार प्रयोग गिुप
ि िेछ अन्यथा उत्तरपुजस्तका रद्द
हुिेछ।

(ट) दरखास्त ददिे पदको लानग आवश्यक न्यूितम शैजक्षक योग्यता सम्बन्िी वववरण अिलाइि फाराम ििे
क्रममा हे ि ि सवकिे छ।

(ठ) पाठ्यक्रम आयोगको वेबसाइट ppsc.gandaki.gov.np बाट प्राप्त गिि सवकिे छ।

(ड) ववज्ञावपत पदहरु र सो साँग सम्बजन्ित स्थािीय तहहरुको पूणि वववरण आयोगको वेबसाइट र
बुलेवटिबाट प्राप्त गिि सवकिे छ।

थप जािकारीका लानगः ०6१-४६७८७३
Website:- http://ppsc.gandaki.gov.np E-mail: gandakipsc2076@gmail.com
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