
 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा  
  
 

प्रदेश निजामती सेवा अन्तगगत स्वास््य िवौं तहका प्राववनिक पदहरुको 
बढुवाद्वारा पदपूनतग हिेु पदसंख्या सम्वन्िी सूचिा 
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कमगचारी समायोजि ऐि, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था बमोजजम गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तगगत ररक्त 
रहेका पदहरुको पदपूनतगका लानग मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायागलय गण्डकी प्रदेश, पोखराबाट प्राप्त 
स्वास््य सेवा िवौं तहका ववनिन्न पदहरुको माग संख्याको प्रनतशत नििागरण गरी कायगक्षमताको मूल्याङ्किद्वारा 
हिुे पदपूनतगका लानग  देहाय अिसुारका पद संख्याहरु सरुजक्षत राजखएको छ। बढुवातफग का उक्त पदहरुको 
पदपूनतग प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्िी कािूि वमोजजम हिुे व्यहोरा समते सम्बजन्ित सवैको जािकारीका लानग 
यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।  

 

 

क्र.सं. पद, सेवा, समूह, तह 
कायगक्षमता 

मलु्याङ्किद्वारा बढुवा 
हिुे पद संख्या 

कैवफयत 

1 जिस्वास््य प्रशासक,स्वास््य,हे .ई. ,िवौं 1  
 

  



 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा  

 

प्रदेश निजामती सेवा अन्तगगत कृवष सेवाका िवौं तहका प्राववनिक पदहरुको 

बढुवाद्वारा पदपूनतग हिेु पदसंख्या सम्वन्िी सूचिा 
 

सूचिा िं. ६२/२०७9/80                प्रकाशि नमनत:-2079।०5।0८ 
 

कमगचारी समायोजि ऐि, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था बमोजजम गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तगगत ररक्त 
रहेका पदहरुको पदपूनतगका लानग मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायागलय गण्डकी प्रदेश, पोखराबाट प्राप्त कृवष 
सेवाका िवौं तहका ववनिन्न पदहरुको माग संख्याको प्रनतशत नििागरण गरी कायगक्षमताको मूल्याङ्किद्वारा र 
कायगसम्पादि मूल्याङ्किद्वारा हिुे पदपूनतगका लानग  देहाय अिसुारका पद संख्याहरु सरुजक्षत राजखएको छ। 
बढुवातफग का उक्त पदहरुको पदपूनतग प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्िी कािूि वमोजजम हिु ेव्यहोरा समते सम्बजन्ित 
सवैको जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।  

 

क्र  .सं .  पद, सेवा, समूह, तह 
का.क्ष.म ुर 

का.स.मू.द्वारा हिु े
बढुवा पद संख्या 

कैवफयत 

1 वररष्ठ कृवष अथग ववज्ञ, कृवष, एग.ृइको. एण्ड माकेवटङ, िवौ 1  

2 वररष्ठ कृवष प्रसार अनिकृत, कृवष, कृवष प्रसार, िवौ 2  

3 वररष्ठ बाली संरक्षण अनिकृत, कृवष, बाली संरक्षण, िवौ 2  

4 वररष्ठ बाली ववकास अनिकृत, कृवष, बाली ववकास, िवौ 1  

5 वररष्ठ मत्स ववकास अनिकृत, कृवष, मत्स्य, िवौ 1  

6 वररष्ठ पश ुववकास अनिकृत, कृवष, ला.पो.एण्ड.डे.डे., िवौ 1  

 जम्मा 8  
 

  



 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा  
 

प्रदेश निजामती सेवा अन्तगगत स्वास््य सेवाका िवौँ र एघारौँ तहका प्राववनिक पदहरुको 

आ.प्र. र खलुा तथा समावेशी प्रनतयोनगतात्मक नलजखत परीक्षाको ववज्ञापि 

 

 सूचिा िं. ६३/२०७9/80                प्रकाशि नमनत:-2079।05।0८ 
 

 
 

कमगचारी समायोजि ऐि, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था अिसुार प्रदेश सरकार अन्तगगत ररक्त िएका 
स्वास््य सेवातफग  िवौं र एघारौँ तहका ववनिन्न पदहरूको आ.प्र. र खलुा तथा समावेशी प्रनतयोनगतात्मक 
परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूनतग गिुगपिे िएकाले देहाय बमोजजम योग्यता पगेुका उम्मदेवारहरुबाट दरखास्त आह्वाि 
गररन्छ। तोवकएको न्यूितम योग्यता पगेुका उम्मेदवारहरूले आयोगको अिलाइि दरखास्त प्रणाली 
http://onlineppsc.gandaki.gov.np  बाट अिलाइि दरखास्त ददिपुिेछ। प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाबाट छिौट 
िएका उम्मदेवारहरूको प्राथनमकताक्रम अिसुार नियजुक्तको लानग मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायागलय, 
गण्डकी प्रदेश, पोखरामा नसफाररस गररिेछ।  

नस.िं. ववज्ञापि िं. 
ववज्ञापि 
वकनसम 

पद, सेवा, समूह, उपसमूह,  पद संख्या 
नलजखत परीक्षा कायगक्रम 

प्रथम पर दद्वतीय पर 
ददिको २.०० बजे 

(अ) स्वास््य सेवातफग  एघारौं तह 

1 १01/2079-80 खलुा 
प्रमखु कन्सल्टेन्ट जिरल वफजजनसयि, 
स्वास््य, मेनडनसि 

1 

२०
७९

/०
८/

१६
 

2079।08।17 

2 
 

१02/2079-80 
 

खलुा 

प्रमखु कन्सल्टेन्ट अब्स्टस्रेनसयि एण्ड 
गाइिोकोलजजष्ट, स्वास््य, 

अब्स्टस्टेवरक्स/गाइिो 

 

1 2079।08।18 

3 
 

१03/2079-80 खलुा 
प्रमखु कन्सलटेण्ट पेनडयावरनसयि, 

स्वास््य, पेनडयावरक्स 

 

1 2079।08।19 

4 
१04/2079-80 खलुा प्रमखु मेनडकल सपुररटेण्डेण्ट, स्वास््य, 

जिरल हेल्थ सनिगसेज, 
1 

2079।08।20 
१05/2079-80 मवहला 1 

5 
 

१06/2079-80 खलुा 
निदेशक, स्वास््य, पजब्स्टलक हेल्थ 
एडनमनिस्रेसि 

 

1 2079।08।21 

6 107/2079-80 खलुा निदेशक, स्वास््य, मे.ल्या.टे./प्याथोलोजी 1 2079।08।22 
जम्मा 7   

 (आ) स्वास््य सेवातफग  िवौं तह 
1 108/2079-80 आ.प्र. जिस्वास््य प्रशासक, स्वास््य, हे .ई.  2 

20
79

/0
8/

23
 

2079।08।24 

2 
109/2079-80 खलुा 

स्वास््य प्रशासक, स्वास््य, प.हे.ए. 
1 

2079।08।2५ 110/2079-80 मवहला 1 

 
3 

111/2079-80 खलुा 

मेनडकल सपुररटेण्डेन्ट, स्वास््य, ज.हे.स. 

3 

2079।08।26 
112/2079-80 मवहला 1 
113/2079-80 आ.ज. 1 
114/2079-80 मिेशी 1 

http://onlineppsc.gandaki.gov.np/


 

नस.िं. ववज्ञापि िं. 
ववज्ञापि 
वकनसम 

पद, सेवा, समूह, उपसमूह,  पद संख्या 
नलजखत परीक्षा कायगक्रम 

प्रथम पर दद्वतीय पर 
ददिको २.०० बजे 

 
4 

115/2079-80 खलुा 
कन्सल्टेन्ट वपनडयावरनसयि, स्वास््य, 

पेडीयावरक्स/मेनडनसि, 

1 

20
79

/0
8/

23
 

2079।08।27 116/2079-80 मवहला 1 
117/2079-80 आ.ज. 1 

 
5 

118/2079-80 खलुा 
कन्सल्टेन्ट अब्स्टस्रेवटक्स, स्वास््य, 
अब्स्टस्रेवष्टक/गाइिोकोलोजी, 

1 
2079।08।28 119/2079-80 मवहला 1 

120/2079-80 आ.ज. 1 

6 
121/2079-80 खलुा 

कन्सल्टेन्ट सजगि, स्वास््य,सजगरी 
1 

2079।08।29 
122/2079-80 मवहला 1 

7 
123/2079-80 खलुा कन्सल्टेन्ट अथोपेनडक सजगि, 

स्वास््य,सजगरी 
1 

2079।09।01 
124/2079-80 मवहला 1 

8 
125/2079-80 खलुा कन्सल्टेन्ट साइक्यावरस्ट, स्वास््य, 

साइक्यारी 
1 

2079।09।0२ 
126/2079-80 मवहला 1 

9 
127/2079-80 खलुा कन्सल्टेन्ट एिसे्थेनसयोलोजजष्ट, स्वास््य, 

एिेस्थेनसयोलोजी, 
1 

2079।09।0३ 
128/2079-80 मवहला 1 

 
10 

129/2079-80 खलुा 
कन्सल्टेन्ट जिरल वफजजनसयि, 
स्वास््य,मेनडनसि 

1 
2079।09।0४ 130/2079-80 मवहला 1 

131/2079-80 आ.ज. 1 

11 
132/2079-80 खलुा कन्सल्टेन्ट जिरल रेनडयोलोजजष्ट, 

स्वास््य, रेनडयोलोजी 
1 

2079।09।0५ 
133/2079-80 मवहला 1 

12 
134/2079-80 

खलुा 
कन्सल्टेन्ट मेनडकल जिरलनलष्ट, 

स्वास््य, मेनडकल/जिरनलष्ट 
 

1 2079।09।06 

13 
135/2079-80 

खलुा 
कन्सल्टेन्ट डमागटोलोजजष्ट, स्वास््य, 

डमागलोवजजष्ट, 
1 

2079।09।0७ 

14 
136/2079-80 

खलुा 
कन्सल्टेन्ट इ.एि.वट सजगि, स्वास््य, 

अटोररिो. 
1 

2079।09।0८ 

15 
137/2079-80 खलुा 

िनसगङ प्रशासक, स्वास््य,जिरल िनसगङ 
1 

2079।09।0९ 
138/2079-80 मवहला 1 

16 
139/2079-80 खलुा कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजजष्ट, स्वास््य, 

प्याथोलोजी, 
1 

2079।09।10 140/2079-80 मवहला 1 

17 
141/2079-80 

खलुा 
कन्सल्टेन्ट माइक्रोबायोलोजजष्ट, स्वास््य, 

प्याथोलोजी, 
1 

2079।09।11 

18 
142/2079-80 खलुा उपप्रमखु मेनडकल ल्याव टेक्िोलोजजष्ट, 

स्वास््य, मे.ल्या.टे. 
1 

2079।09।12 

19 143/2079-80 खलुा निदेशक, स्वास््य, चेष्ट 1 2079।09।13 

जम्मा 39   

 

परीक्षाको वकनसमः- नलजखत परीक्षा र अन्तरवाताग 
परीक्षा केन्रः- पोखरा 
दरखास्तको माध्यम:- ववज्ञावपत सबै पदहरुमा अिलाइि दरखास्त प्रणाली माफग त दरखास्त बझुाउि ुपिेछ। आयोगको 

अिलाइि दरखास्त प्रणाली https://onlineppsc.gandaki.gov.np/ माफग त दरखास्त पेश गिग 
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सवकिेछ र दरखास्त पेश गिे ववनि/तररका सम्बन्िी ववस्ततृ वववरण आयोगको वेबसाइटमा हेिग 
सवकिेछ। 

दरखास्त दस्तरु:- एघारौं तहका लानग दरखास्त दस्तरु रु.१५०० (एक हजार पााँच सय रुपैया) बझुाउि ुपिेछ। 
समावेशी समूह तफग का थप ववज्ञापिमा आवेदि ददिे उम्मेदवारले थप समूहको प्रत्येकको लानग 
६00।- (छ सय) का दरले परीक्षा दस्तरु बझुाउि ुपिेछ। 

िवौं तहका लानग दरखास्त दस्तरु रु.१२०० (एक हजार दईु रुपैया) बझुाउि ुपिेछ। समावेशी 
समूह तफग का थप ववज्ञापिमा आवेदि ददिे उम्मेदवारले थप समूहको प्रत्येकको लानग ५00।- 
(पााँच सय) का दरले परीक्षा दस्तरु बझुाउि ुपिेछ। 

दरखास्त दस्तरु बझुाउिे ववनि र स्थाि:- आयोगको अिलाइि दरखास्त प्रणालीबाट फारम submit गररसकेपनछ My 

Application ➔ All Application मा Click गिे त्यसपनछ आफूले Apply गरेको 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 िकु्तािी गिे।  

        Online Payment (Connect IPS) बाट दरखास्त दस्तरु िकु्तािी गिगः Online Payment Select गरी Next मा 
click गिे त्यसपनछ Connect Ips Login गरी रकम िकु्तािी गिग सवकिेछ। 

       बैंक िौचरबाट दरखास्त दस्तरु िकु्तािी गिगः   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 बझुाउि सवकिेछ। 

 दरखास्त दस्तरु बझुाउिे अवनि:- अिलाइि माध्यमबाट दरखास्त पेश गररसकेपनछ उम्मेदवारले प्राप्त गरेको Master 

ID र कारोबार संकेत िम्बर उल्लेख िएको िौचर सवहत वढलोमा दोब्स्टबर दस्तरु नतरी दरखास्त 
ददि पाउिे अजन्तम नमनतको िोनलपल्ट कायागलय समय निर (उक्त ददि सावगजनिक नबदा पिग 
गएमा सो पनछ कायागलय खलेुको पवहलो ददि) तोवकएको परीक्षा दस्तरु/दोब्स्टबर दस्तरु अनिवायग 
रुपमा बझुाइ सक्िपुिेछ। 

अपलोड गिुगपिे कागजातहरु:- उम्मेदवारले शैजक्षक योग्यता, तानलम, व्यवसाय अिमुनत (Council) प्रमाणपर, समावेशी 
समूह खुल्िे कागजात लगायत सम्बजन्ित ववज्ञापिमा तोवकएका कागजपर अिलाईि दरखास्त 
प्रणालीको तोवकएकै स्थािमा PDF Format मा अपलोड गिुग पिेछ। सबै उम्मेदवारले आफिो 
िागररकताको प्रमाणपरको अगानड र पछानडको िाग स्क्याि गरी JPG Format मा अपलोड 
गिुगपिेछ। दरखास्तमा उल्लेख गरेको वववरणका सम्बन्िमा उम्मेदवार स्वयं पूणग जवाफदेही 
हिुपुिेछ। 

दरखास्त ददिे अजन्तम नमनत:- २०७९/०५/२८ सम्म र दोब्स्टबर दस्तरु नतरी २०७९ /०६/0४ सम्म। 
उम्मेदवारको उमेरको हदः- २०७9/०5/2८ सम्म २१ वषग उमेर परुा िै ४५ वषग ििाघेको र वहालवाला स्थायी 

निजामती कमगचारीको हकमा उमेरको हद लाग्िे छैि। 
अन्तवागताग अजघका परीक्षा कायगक्रम र अन्तवागताग हिु ेनमनत:- नलजखत परीक्षाको िनतजा प्रकाजशत हुाँदा सूचिा गररिेछ। 
पदमा रही गिुगपिे कामको वववरण:- सेवा समूह सम्वन्िी। 

तलब तथा सेवा सवुविा:- प्रचनलत कािूि बमोजजम। 
 

 

आवश्यक न्यूितम योग्यताः 
 

अ. स्वास््य सेवातफग  िवौं/एघारौ तह खलुा प्रनतयोनगताको लानगः 
िेपाल स्वास््य सेवा नियमावली, २०५५ को अिसूुची-६ मा उल्लेजखत न्यूितम योग्यता प्राप्त गरेको र सम्बजन्ित 
क्षेरको अनिकृत स्तरमा िवौं तहको हकमा पााँच वषग र एघारौं तहको हकमा सात वषग अििुव प्राप्त गरेको 
हिुपुिेछ। तर ववद्यावाररनि स्तरको उपानि प्राप्त गरेको व्यजक्तको हकमा अििुवको अवनि दईु वषगले कम हिुेछ। 
िेपाल स्वास््य सेवा ऐि, २०५३ को दफा १२ बमोजजम अयोग्य ििएको हिु ुपिेछ। दरखास्त ददिे उम्मेदवारहरु 
अनिवायग रुपमा आफ्िो सेवा, समूह सम्बन्िी पररषदमा दताग/िवीकरण िएको  हिुपुिेछ।   
  



 

आ. स्वास््य सेवातफग  आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाको लानगः 
िेपाल स्वास््य सेवा ऐि, २०५३ को दफा २६ बमोजजमको सेवा अवनि पूरा गरी िेपाल स्वास््य सेवा 
नियमावली, २०५५ को अिसूुची ७ मा तोवकएका आवश्यक न्यूितम योग्यता पगेुका स्वास््य सेवाका 
कमगचारी हिु ुपिेछ । िेपाल स्वास््य सेवा ऐि, २०५३ को दफा १२ बमोजजम अयोग्य ििएको हिुपुिेछ। 
दरखास्त ददिे उम्मेदवारहरु अनिवायग रुपमा आफ्िो सेवा, समूह सम्बन्िी पररषदमा दताग/िवीकरण िएको 
हिुपुिेछ । 
 

 

 

दरखास्त ददिे उम्मेदवारहरुका लानग ववशेष सूचिा 
(क)   आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक (आ.प्र.) का लानग कमगचारी समायोजि ऐि, २०७५ को दफा १४ (२) ख बमोजजम 

गण्डकी प्रदेशमा समायोजि िई यस प्रदेश निरका प्रदेश मन्रालय अन्तगगत कायगरत कमगचारीहरुले मार दरखास्त 
पेश गिग पाउिेछि।् 

(ख)   वहालवाला स्थायी निजामती कमगचारीले दरखास्तको नमनतसम्म वहाल रहेको कागजात प्रमाजणत गराई पेश 
गिुगपिेछ।दोब्स्टबर दस्तरुको म्यादलाई उमेर, शैजक्षक योग्यता र अन्य योग्यताको प्रयोजिको लानग गणिा गररिे 
छैि। 

(ग)   समाि तह/शे्रणीका पदमा उम्मेदवार बन्न पाउिे व्यवस्था ििएकोले यस्ता उम्मेदवारले दरखास्त ददि पाउिे 
छैिि।् 

(घ)  आयोगद्वारा तोवकएको म्यादनिर पेश ििएको वा न्यूितम योग्यता िपगेुको वा तोवकएको अन्य वववरण िखलेुको 
वा तोवकएको दस्तरु िबझुाएको दरखास्त स्वीकृत गररिे छैि। 

(ङ)  दरखास्त ददिे अजन्तम नमनतनिर नििागररत शैजक्षक योग्यता हानसल गररसकेको हिु ुपिेछ। ववदेशी जशक्षण संस्थामा 
अध्ययि गरेका उम्मेदवारहरुले सम्बजन्ित निकायबाट आफूले प्राप्त गरेको योग्यताको समकक्षता नििागरण गराएको 
हिुपुदगछ।तर िेपालका ववश्वववद्यालयहरुबाट नििागररत शैजक्षक योग्यता परुा गरी नििागररत पदमा आवेदि ददिे 
उम्मेदवारहरुले नसङ्गल दस्तरु बझुाएर दरखास्त ददिे अजन्तम ददि सम्म दरखास्त साथ पेश गिुगपिे न्यूितम 
शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपर वा लब्स्टिाङ्क वववरण पर (रान्सवक्रप्ट) समयावनिको कारणले पेश गिग िसक्िे 
अवस्था िएमा यदद उक्त नसङ्गल दस्तरु बझुाएर दरखास्त ददिे अजन्तम ददि निर सम्बजन्ित ववश्वववद्यालयबाट 
परीक्षाफल प्रकाजशत िईसकेको रहेछ र सो पषु्ट्याई हिुे गरी सम्बजन्ित ववश्वववद्यालय वा जशक्षण संस्थाबाट 
सम्बजन्ित ववद्याथीले सो अववनि निर उक्त उपानिको सबै परीक्षाहरु उत्तीणग गररसकेको (सबै वषग/सेमेष्टरका 
परीक्षा, थेनसस, प्राजक्टकल र अन्य आवश्यकता पूरा गररसकेको ) िन्ने व्यहोराको पर र सबै सेमेष्टरको लब्स्टिाङ्कपर 
पेश गरेमा त्यस्ता उम्मेदवारको न्यूितम योग्यता परुा िएको मानििेछ। 

(च)  उम्मेदवारले अिलाईि माफग त फाराम िदाग आफ्िो मोबाइल िम्बर अद्यावनिक गिुग पिेछ। उम्मेदवारको फाराम 
स्वीकृती/अस्वीकृती तथा िनतजा सम्बन्िी वववरण नसिै मोवाइल माफग त ्जािकारी गराईिे हुाँदा गलत मोबाइल 
िम्बर उल्लेख गरेको कारणबाट सम्बजन्ित उम्मेदवारले परीक्षामा सहिागी हिु िपाएमा सोको जजम्मेवार 
सम्बजन्ित उम्मेदवार िै हिुपुिेछ। 

(छ) ववज्ञापि िम्बर एक पटक छिौट गररसकेपनछ पिुः संशोिि िहिुे हुाँदा ववश्वस्त िई ववज्ञापि िम्बर छिौट 
गिुगपिेछ। 

(ज)  परीक्षामा परीक्षाथीले अनिवायग रुपमा कालो मसीको मार प्रयोग गिुगपिेछ अन्यथा उत्तरपजुस्तका रद्द हिुेछ। 

(झ)  पाठ्यक्रम आयोगको वेबसाइट ppsc.gandaki.gov.np बाट प्राप्त गिग सवकिे छ। 

थप जािकारीका लानगः ०6१-४६७८७३  

Website:- http://ppsc.gandaki.gov.np E-mail: gandakipsc2076@gmail.com 

  

http://ppsc.gandaki.gov.np/
mailto:gandakipsc2076@gmail.com


 
 

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा  

 

प्रदेश निजामती सेवा अन्तगगत कृवष सेवाका िवौँ तहका प्राववनिक पदको 
आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक (आ.प्र.) नलजखत परीक्षाको ववज्ञापि 

 

 सूचिा िं. ६४/२०७9/80                प्रकाशि नमनत:-2079।05।0८ 
 

 
 

कमगचारी समायोजि ऐि, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था अिसुार प्रदेश सरकार अन्तगगत ररक्त िएका कृवष 
सेवा िवौं तहका पदहरूको आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक (आ.प्र.) परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूनतग गिुगपिे िएकाले 
देहाय बमोजजम योग्यता पगेुका उम्मदेवारहरुबाट दरखास्त आह्वाि गररन्छ। तोवकएको न्यूितम योग्यता पगेुका 
उम्मेदवारहरूले आयोगको अिलाइि दरखास्त प्रणाली http://onlineppsc.gandaki.gov.np  बाट अिलाइि 
दरखास्त ददिपुिेछ। प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाबाट छिौट िएका उम्मेदवारहरूको प्राथनमकताक्रम अिसुार 
नियजुक्तको लानग मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायागलय, गण्डकी प्रदेश, पोखरामा नसफाररस गररिेछ।  

 

नस.िं. ववज्ञापि िं. 
ववज्ञापि 
वकनसम 

पद, सेवा, समूह, उपसमूह,  पद संख्या 
नलजखत परीक्षा कायगक्रम 

प्रथम पर दद्वतीय पर 
समय ववहाि ८ बज े

1 144/2079-80 आ.प्र. 
वररष्ठ कृवष प्रसार अनिकृत, कृवष,  
कृवष प्रसार, 

१ 

20
79

/0
9/

१ 

२०७९/०९/०२ 

 

 
 

 

 

परीक्षाको वकनसमः- नलजखत परीक्षा र अन्तरवाताग 
परीक्षा केन्रः- पोखरा 
दरखास्तको माध्यम:- ववज्ञावपत सबै पदहरुमा अिलाइि दरखास्त प्रणाली माफग त दरखास्त बझुाउि ुपिेछ। आयोगको 

अिलाइि दरखास्त प्रणाली https://onlineppsc.gandaki.gov.np/ माफग त दरखास्त पेश गिग 
सवकिेछ र दरखास्त पेश गिे ववनि/तररका सम्बन्िी ववस्ततृ वववरण आयोगको वेबसाइटमा हेिग 
सवकिेछ। 

दरखास्त दस्तरु:- िवौं तहका लानग दरखास्त दस्तरु रु.१२०० (एक हजार दईु रुपैया) बझुाउि ुपिेछ। समावेशी 
समूह तफग का थप ववज्ञापिमा आवेदि ददिे उम्मेदवारले थप समूहको प्रत्येकको लानग ५00।- 
(पााँच सय) का दरले परीक्षा दस्तरु बझुाउि ुपिेछ। 

दरखास्त दस्तरु बझुाउिे ववनि र स्थाि:- आयोगको अिलाइि दरखास्त प्रणालीबाट फारम submit गररसकेपनछ My 

Application ➔ All Application मा Click गिे त्यसपनछ आफूले Apply गरेको 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 िकु्तािी गिे।  

        Online Payment (Connect IPS) बाट दरखास्त दस्तरु िकु्तािी गिगः Online Payment Select गरी Next मा 
click गिे त्यसपनछ Connect Ips Login गरी रकम िकु्तािी गिग सवकिेछ। 

http://onlineppsc.gandaki.gov.np/
https://onlineppsc.gandaki.gov.np/


 

       बैंक िौचरबाट दरखास्त दस्तरु िकु्तािी गिगः   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 बझुाउि सवकिेछ। 

 दरखास्त दस्तरु बझुाउिे अवनि:- अिलाइि माध्यमबाट दरखास्त पेश गररसकेपनछ उम्मेदवारले प्राप्त गरेको Master 

ID र कारोबार संकेत िम्बर उल्लेख िएको िौचर सवहत वढलोमा दोब्स्टबर दस्तरु नतरी दरखास्त 
ददि पाउिे अजन्तम नमनतको िोनलपल्ट कायागलय समय निर (उक्त ददि सावगजनिक नबदा पिग 
गएमा सो पनछ कायागलय खलेुको पवहलो ददि) तोवकएको परीक्षा दस्तरु/दोब्स्टबर दस्तरु अनिवायग 
रुपमा बझुाइ सक्िपुिेछ। 

अपलोड गिुगपिे कागजातहरु:- उम्मेदवारले शैजक्षक योग्यता, तानलम, व्यवसाय अिमुनत (Council) प्रमाणपर, समावेशी 
समूह खुल्िे कागजात लगायत सम्बजन्ित ववज्ञापिमा तोवकएका कागजपर अिलाईि दरखास्त 
प्रणालीको तोवकएकै स्थािमा PDF Format मा अपलोड गिुग पिेछ। सबै उम्मेदवारले आफिो 
िागररकताको प्रमाणपरको अगानड र पछानडको िाग स्क्याि गरी JPG Format मा अपलोड 
गिुगपिेछ। दरखास्तमा उल्लेख गरेको वववरणका सम्बन्िमा उम्मेदवार स्वयं पूणग जवाफदेही 
हिुपुिेछ। 

दरखास्त ददिे अजन्तम नमनत:- २०७९/०५/२८ सम्म र दोब्स्टबर दस्तरु नतरी २०७९ /०६/0४ सम्म। 
उम्मेदवारको उमेरको हदः- २०७9/०5/2८ सम्म २१ वषग उमेर परुा िै ४५ वषग ििाघेको र वहालवाला स्थायी 

निजामती कमगचारीको हकमा उमेरको हद लाग्िे छैि। 
अन्तवागताग अजघका परीक्षा कायगक्रम र अन्तवागताग हिु ेनमनत:- नलजखत परीक्षाको िनतजा प्रकाजशत हुाँदा सूचिा गररिेछ। 
पदमा रही गिुगपिे कामको वववरण:- सेवा समूह सम्वन्िी। 

तलब तथा सेवा सवुविा:- प्रचनलत कािूि बमोजजम। 
 

 

आवश्यक न्यूितम योग्यताः 
 

 

 

अ. कृवष सेवातफग  आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक (आ.प्र.) परीक्षाको लानगः  

राजपरांवकत ततृीय शे्रणी वा सो सरह पदमा ५ वषग स्थायी सेवा अवनि पूरा गरेको। निजामती सेवा ऐि, २०४९ 
को दफा ७ को उपदफा (१४क) अिसुार सो पदका लानग तोवकए बमोजजमको योग्यता पगेुको हिुपुिेछ। तर 
मवहला, आददवासी/जिजानत, मिेसी, दनलत, अपाङ्ग र वपछनडएको क्षेरमा स्थायी वसोबास िएका निजामती कमगचारीको 
हकमा सो सेवा अवनिमा १ वषग कम िए पनि हिुेछ । 

 

दरखास्त ददिे उम्मेदवारहरुका लानग ववशेष सूचिा 
(क)   आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक (आ.प्र.) का लानग कमगचारी समायोजि ऐि, २०७५ को दफा १४ (२) ख बमोजजम 

गण्डकी प्रदेशमा समायोजि िई यस प्रदेश निरका प्रदेश मन्रालय अन्तगगत कायगरत कमगचारीहरुले मार दरखास्त 
पेश गिग पाउिेछि।् 

(ख)   वहालवाला स्थायी निजामती कमगचारीले दरखास्तको नमनतसम्म वहाल रहेको कागजात प्रमाजणत गराई पेश 
गिुगपिेछ।दोब्स्टबर दस्तरुको म्यादलाई उमेर, शैजक्षक योग्यता र अन्य योग्यताको प्रयोजिको लानग गणिा गररिे 
छैि। 

(ग)   समाि तह/शे्रणीका पदमा उम्मेदवार बन्न पाउिे व्यवस्था ििएकोले यस्ता उम्मेदवारले दरखास्त ददि पाउिे 
छैिि।् 

(घ)  आयोगद्वारा तोवकएको म्यादनिर पेश ििएको वा न्यूितम योग्यता िपगेुको वा तोवकएको अन्य वववरण िखलेुको 
वा तोवकएको दस्तरु िबझुाएको दरखास्त स्वीकृत गररिे छैि। 

(ङ)  दरखास्त ददिे अजन्तम नमनतनिर नििागररत शैजक्षक योग्यता हानसल गररसकेको हिु ुपिेछ। ववदेशी जशक्षण संस्थामा 
अध्ययि गरेका उम्मेदवारहरुले सम्बजन्ित निकायबाट आफूले प्राप्त गरेको योग्यताको समकक्षता नििागरण गराएको 
हिुपुदगछ।तर िेपालका ववश्वववद्यालयहरुबाट नििागररत शैजक्षक योग्यता परुा गरी नििागररत पदमा आवेदि ददिे 
उम्मेदवारहरुले नसङ्गल दस्तरु बझुाएर दरखास्त ददिे अजन्तम ददि सम्म दरखास्त साथ पेश गिुगपिे न्यूितम 



 

शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपर वा लब्स्टिाङ्क वववरण पर (रान्सवक्रप्ट) समयावनिको कारणले पेश गिग िसक्िे 
अवस्था िएमा यदद उक्त नसङ्गल दस्तरु बझुाएर दरखास्त ददिे अजन्तम ददि निर सम्बजन्ित ववश्वववद्यालयबाट 
परीक्षाफल प्रकाजशत िईसकेको रहेछ र सो पषु्ट्याई हिुे गरी सम्बजन्ित ववश्वववद्यालय वा जशक्षण संस्थाबाट 
सम्बजन्ित ववद्याथीले सो अववनि निर उक्त उपानिको सबै परीक्षाहरु उत्तीणग गररसकेको (सबै वषग/सेमेष्टरका 
परीक्षा, थेनसस, प्राजक्टकल र अन्य आवश्यकता पूरा गररसकेको ) िन्न ेव्यहोराको पर र सबै सेमेष्टरको लब्स्टिाङ्कपर 
पेश गरेमा त्यस्ता उम्मेदवारको न्यूितम योग्यता परुा िएको मानििेछ। 

(च)  उम्मेदवारले अिलाईि माफग त फाराम िदाग आफ्िो मोबाइल िम्बर अद्यावनिक गिुग पिेछ। उम्मेदवारको फाराम 
स्वीकृती/अस्वीकृती तथा िनतजा सम्बन्िी वववरण नसिै मोवाइल माफग त ्जािकारी गराईिे हुाँदा गलत मोबाइल 
िम्बर उल्लेख गरेको कारणबाट सम्बजन्ित उम्मेदवारले परीक्षामा सहिागी हिु िपाएमा सोको जजम्मेवार 
सम्बजन्ित उम्मेदवार िै हिुपुिेछ। 

(छ) ववज्ञापि िम्बर एक पटक छिौट गररसकेपनछ पिुः संशोिि िहिुे हुाँदा ववश्वस्त िई ववज्ञापि िम्बर छिौट 
गिुगपिेछ। 

(ज)  परीक्षामा परीक्षाथीले अनिवायग रुपमा कालो मसीको मार प्रयोग गिुगपिेछ अन्यथा उत्तरपजुस्तका रद्द हिुेछ। 

(झ)  पाठ्यक्रम आयोगको वेबसाइट ppsc.gandaki.gov.np बाट प्राप्त गिग सवकिे छ। 
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Website:- http://ppsc.gandaki.gov.np E-mail: gandakipsc2076@gmail.com 
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