
 
 

प्रदेश नं. 1, विराटनगर, नेपाल 

(सूचना सञ्चार प्रविधि तथा प्रकाशन शाखा) 
 
 

 

सूचना नं. ३८/2079-80, धिधत 2079/06/31 गते सोिबार 

स्थानीय सरकारी सेिा तर्फ का धनम्न सेिा, सिूह, उपसिूह तथा तहका पदहरुिा (खलुा तथा सिािेशी) प्रधतयोधगतात्िक परीक्षाद्वारा पदपूधतफ 
गनुफपने भएकोले देहाय बिोजिि योग्यता पगुेका उम्िेदिारहरुबाट दरखास्त आव्हान गररन्छ। तोवकएको न्यूनति योग्यता पगुेका 
उम्िेदिारहरुले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली psconline.p1.gov.np िार्फ त आिेदन ददन ुपनेछ। प्रधतयोधगतात्िक परीक्षाबाट छनौट 
भएका उम्िेदिारहरूको रोिाई प्राथधिकताक्रि अनसुार स्थानीय तह तोकी धसर्ाररस गररनेछ । यसरी धसर्ाररस भएका उम्िेदिारलाई 
सम्बजन्ित स्थानीय तहले नस स्थायी धनयजुद ददनेछन । सेिाका सतफ र तलब तथा अन्य सवुििा प्रचधलत कानून बिोजिि हनुेछ। 

  

क्र.स. विज्ञापन नम्बर वकधसि पद तह सेिा सिूह 
उप 
सिूह 

िम्िा 
पद 
संख्या 

स्थानीय तह 
िाग 
पद 

1 01/२०७9-80 खलुा इजन्िधनयर छसटौँ इजन्िधनयररङ धसधभल   6 सनुकोशी गाउँपाधलका, ओखलढुङ्गा 1 

याङिारक गाउँपाधलका, पाँचथर 1 

पथरी शधनश्चरे नगरपाधलका, िोरङ 1 

िेलिारी नगरपाधलका, िोरङ 1 

िरान उपिहानगरपाधलका, सनुसरी 1 
पाँचखपन नगरपाधलका, संखिुासभा 1 

2 02/२०७9-80 िवहला इजन्िधनयर छसटौँ इजन्िधनयररङ धसधभल  1 िरान उपिहानगरपाधलका, सनुसरी 1 
३ 03/2079-80 खलुा सहायक  

कृवि प्रसार  

अधिकृत/  

सहायक बाली 
संरक्षण अधिकृत 

छसटौँ कृवि कृवि 

प्रसार/  

बाली  

संरक्षण 

  11 सनुकोशी गाउँपाधलका, ओखलढंुगा 1 

धलख ुगाउँपाधलका, ओखलढंुगा 1 

धसविचरण नगरपाधलका, ओखलढंुगा 1 

गौरादह नगरपाधलका, झापा 1 

याङिरक गाउँपाधलका, पाँचथर 1 

र्ालेलङु गाउँपाधलका, पाँचथर 1 
िेलिारी नगरपाधलका, िोरङ 1 

जचजचला गाउँपाधलका, संखिुासभा 1 

सूयोदय नगरपाधलका, इलाि 1 

आठराई गाउँपाधलका, तेह्रथिु 1 
खमु्ब ुपासाङल्हािू गाउँपाधलका, सोलखुमु्ब ु 1 

४ 04/2079-80 खलुा सहायक  

पश ु 

 जचवकत्सक 

छसटौँ कृवि भेटेरीनरी   3 सनुकोशी गाउँपाधलका, ओखलढंुगा 1 

धलख ुगाउँपाधलका, ओखलढंुगा 1 

र्ालेलङु गाउँपाधलका, पाँचथर 1 

५ 05/2079-80 खलुा सहायक पश ु
विकास अधिकृत 

छसटौँ कृवि ला.पो. 
एण्ड 
डे.डे. 

 

3 आठराई गाउँपाधलका, तेह्रथिु 1 

याङिरक गाउँपाधलका,पाँचथर  1 
खमु्ब ुपासाङल्हािू गाउँपाधलका, सोलखुमु्ब ु 1 

 

 

 

प्रदेश लोक सेिा आयोग 
 

स्थानीय सरकारी सेिाका विधभन्न सेिा सिूहका प्राविधिक तर्फ का पदहरुको खलुा तथा सिािेशी प्रधतयोधगतात्िक 
धलजखत परीक्षाको विज्ञापन 



 

धलजखत परीक्षा कायफक्रि 

क्र.स. सेिा सिूह तह पद 
धलजखत परीक्षा धिधत र सिय 

प्रथि चरण 

प्रथि पत्र दद्वतीय पत्र 
1  इजन्िधनयररङ धसधभल 6 

इजन्िधनयर 
2079/09/०८ 

ददनको 3:00 बिे 
2079/09/०९ 

ददनको 11:00 बिे 
2  कृवि कृवि प्रसार, 

िाली संरक्षण 
6 सहायक कृवि प्रसार अधिकृत, 

सहायक बाली संरक्षण अधिकृत 
2079/09/22 

ददनको 3:00 बिे 
2079/09/23 

ददनको 11:00 बिे 
3  कृवि भेटेरीनरी 6 सहायक पश ुजचवकत्सक 2079/09/29 

ददनको 3:00 बिे 
2079/09/30 

ददनको 11:00 बिे 

4  कृवि ला.पो. एण्ड 
डे.डे. 

6 सहायक पश ुविकास अधिकृत 2079/10/06 

ददनको 3:00 बिे 
2079/१०/07 

ददनको 11:00 बिे 
 

 

परीक्षाको वकधसिः-  पाठ्यक्रि बिोजिि धलजखत, सािवुहक परीक्षण र अन्तिाफताफ। 

परीक्षा केन्रः-   प्रदेश नं. १, विराटनगर। 

परीक्षा दस्तरुः- प्रत्येक विज्ञापनका लाधग दरखास्त दस्तरु रु. 1000।- (एक हिार) बझुाउन ु पनेछ। एकस  
सेिा/सिूहको पदका सिािेशी सिूह तर्फ का थप विज्ञापनिा आिेदन ददने उम्िेदिारको हकिा थप 
सिूह प्रत्येकका लाधग रु. 400।- (चार सय) थप दस्तरु बझुाउन ुपनेछ। 

दरखास्त ददने अजन्ति धिधतः- 2079/07/20 गते र दोब्बर दस्तरु धतरी 2079/07/2७ गतेसम्ि। 

दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेस्थान र विधिः-  

अनलाइन िार्फ त दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेविधिः 
आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट र्िफ submit गरी सकेपधछ देजखने "ok" बटनिा click गरी 
आरू्ले Apply गरेको list िा रहेको "धतनुफहोस" link िा click गने। त्यसपधछ देजखने box िा आरु्लाई 
पायक पने बसङ्क छनौट गरी "अनलाईन भदुानी" छनौट गने र "अको" िा click गने। त्यसपधछ आउन े
जस्क्रनबाट Connect IPS Radio button िा click गरी "रकि भदुानी गनुफहोस" बटनिा click गने। 
त्यसपछी आउने जस्क्रनबाट Connect IPS प्रणालीिा login गरी आफ्नो बैंक खाता छानी सोझस दस्तरु 
बझुाउन सवकने छ। Connect IPS को सेिा प्रयोग गनुफ पूिफ एक पटक www.connectips.com िा 
गई Sign up गनफका साथस उद प्रणालीसँग िोधडएका बसङ्कहरुिध्ये आफ्नो खाता रहेको बैंकको खातालाई 
link गरी सो बैंकबाट verify गराइएको हनुपुनेछ। 

बसङ्क िार्फ त नगद दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेविधिः 
आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट र्िफ submit गरी सकेपधछ "ok" बटनिा click गरी आरू्ले 
Apply गरेको list िा रहेको "धतनुफहोस" link िा click गने। त्यसपधछ देजखने box िा आरु्लाई पायक 
पने बसङ्क छनौट गरी "अर्लाईन भदुानी"िा छनौट गरी "अको"िा click गने। देजखएको पेििा "भौचर 
िेनेरेट गनफको लाधग यहाँ जललक गनुफहोस" button िा click गने। त्यसपधछ तपाइको भौचर िेनेरेट 
हनुेछ। उद भौचर वप्रन्ट गरी छनौट गरेको बैंकको नजिकको शाखािा गई भौचर पेश गरी रकि 
बझुाउन सवकन्छ। उद भौचर धबना बैंकहरुले नगद नबझु्ने भएकोले अधनिायफ रुपिा भौचर वप्रन्ट गरी 
साथस धलई िान ुपनेछ।उल्लेजखत बैंकहरुका नेपाल भरीका सबस शाखाहरुबाट नगद बझुाउन सवकने छ।   

दरखास्त दस्तरु बझुाउने अिधिः- अनलाइन िाध्यिबाट दरखास्त पेश गररसकेपधछ उम्िेदिारले प्राप्त गरेको Master ID र कारोबार संकेत 
नम्बर उल्लेख भएको भौचर सवहत वढलोिा दोब्बर दस्तरु धतरी दरखास्त ददन पाउने अजन्ति धिधतको 



भोधलपल्ट कायाफलय सिय धभत्र (उद ददन सािफिधनक धबदा पनफ गएिा सो पधछ कायाफलय खलेुको पवहलो 
ददन) तोवकएको परीक्षा दस्तरु/दोब्बर दस्तरु अधनिायफ रुपिा बझुाइ सलनपुनेछ। 

दरखास्तको िाध्यिः- विज्ञावपत सबस पदहरुिा अनलाइन प्रणाली िार्फ त िात्र दरखास्त बझुाउन ु पनेछ। अनलाइन िार्फ त 
दरखास्त पेश गने विधि/तररका सम्बन्िी विस्ततृ वििरण psconline.p1.gov.np बाट हेनफ सवकने छ। 

उम्िेदिारको उिेरको हदः- 2079/07/20 गतेसम्ि 21 बिफ उिेर परुा भई 35 ििफ ननाघेको र िवहला तथा अपाङ्ग 
उम्िेदिारको हकिा 40 बिफ ननाघेको। धनिािती सेिा, प्रदेश धनिािती सेिा र स्थानीय सरकारी 
सेिाको स्थायी किफचारीहरुको हकिा उिेरको हद लाग्ने छसन। 

पेश गनुफपने कागिातहरुः- उम्िेदिारले न्यूनति शसजक्षक योग्यता, सिािेशी सिूह खलु्ने कागिात लगायत सम्बजन्ित विज्ञापनिा 
तोवकएका कागिपत्र अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोवकएको स्थानिा PDF Format िा अपलोड गनुफ 
पनेछ ।सबस उम्िेदिारले आफ्नो नेपाली नागररकताको प्रिाणपत्रको दिुस भाग स्लयान गरी JPG Format 
िा तोवकएको स्थानिा अपलोड गनुफ पनेछ। 

दरखास्तिा उल्लेख गरेको वििरणका सम्बन्ििा उम्िेदिार स्ियं पूणफ ििार्देही हनुपुनेछ। 

अन्तिाफताफ अजघका परीक्षा कायफक्रि र अन्तिाफताफ हनुे धिधत र स्थानः-  धलजखत परीक्षाको नधतिा प्रकाजशत हुँदा सूचना प्रकाशन गररनेछ। 

पदिा रही गनुफपने कािको वििरणः- स्थानीय सरकारी सेिाको कानून बिोजिि। 

तलिः- सम्बजन्ित स्थानीय तहले तोके अनसुार। 

 

आिश्यक न्यूनति योग्यताः 
१. इजन्िधनयर, तह 6, इजन्िधनयररङ सेिा, धसधभल सिूहः िान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट धसधभल इजन्िधनयररङ विियिा बी.ई. िा सो 

सरह उतीणफ। 

२. सहायक कृवि प्रसार अधिकृत/सहायक बाली संरक्षण अधिकृत, तह 6, कृवि सेिा, कृवि प्रसार/िाली संरक्षण सिूहः िान्यता प्राप्त 
जशक्षण संस्थाबाट कृवि विज्ञानिा स्नातक तह (बी. एस्सी. एग.ृ) िा सो सरह उतीणफ गरेको।  

३. सहायक पश ुजचवकत्सक, तह 6, कृवि सेिा, भेटेरीनरी सिूहः िान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट बी.भी.एस्सी. एण्ड एच. िा बी.भी.एस्सी 
िा धड.भी.एि. िा सो सरह उत्तीणफ गरी नेपाल पश ुजचवकत्सा पररिदिा दताफ भएको। 

४. सहायक पश ुविकास अधिकृत, तह 6, कृवि सेिा, ला.पो. एण्ड डे.डे सिूहः पश ुविज्ञान िखु्य वििय धलई बी.एस्सी उत्तीणफ िा वि. 
टेक (डेरी टेलनोलोिी) िा वि.धभ.एस्सी एण्ड ए.एच. िा वि.धभ एस्सी/धड.धभ.एि. िा वि.टेक एड (लाइभस्टक एलसटेन्सन) िा सो 
सरह उत्तीणफ 
रष्टव्यः कृवि विज्ञानिा स्नातक तह (धब.एस्सी. एग.ृ) िाहेक कृवि विियसँग सम्बजन्ित अन्य विियिा अध्ययन गरेका आिेदकको 
हकिा सम्बजन्ित विश्व विद्यालयबाट कृवि विज्ञानिा स्नातक तह (धब.एस्सी. एग.ृ) सरह अध्ययन गरेको सिकक्षता धनिाफरणको प्रिाणपत्र 
पेश गनुफ पनेछ। 

खलुा तथा सिािेशी परीक्षाको लाधग सूचनाः 
१. प्रचधलत धनिािती सेिा सम्बन्िी कानून (धनिािती सेिा ऐन, 2049 को दर्ा 10) बिोजिि अयोग्य नभएको हनु ुपनेछ। 

२. प्रथि चरण र दद्वतीय चरण गरी दईु चरणिा परीक्षा हनुे पदहरुका लाधग प्रथि चरणिा उतीणफ गरेका उम्िेदिारहरुलाई िात्र दद्वतीय 
चरणिा सहभागी गराइने छ। 

३. प्रथि चरणको खलुा र सिािेशी तर्फ को धलजखत परीक्षा एकस  (धसवटङ्ग) धिधत र सियिा हनुेछ। 

४. खलुा तथा सिािेशी तर्फ को धलजखत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्िेदिारहरुको नधतिा प्रकाशन गदाफ िणाफनकु्रिका आिारिा सबस 
सेिा सिूहको एकिषु्ट रुपिा प्रकाशन गररनेछ। 

५. धलजखत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्िेिारहरुले सािूवहक छलर्ल र अन्तिाफताफिा सजम्िधलत हनु ु अगाधड स्थानीय तहहरुको 
प्राथधिकताक्रि अधनिायफ रुपले भनुफ पनेछ। प्राथधिकताक्रि नभने उम्िेदिारलाई अन्तिाफताफिा सहभागी गराइने छसन। 

६. उम्िेदिारले दरखास्त र्ाराििा उल्लेख गरेको सिािेशी सिूहहरुको आिारिा आयोगको प्रचधलत व्यिस्था अनसुार उम्िेदिारको 
सिािेशी सिूह कायि हनुेछ। 

७. खलुा तथा सिािेशी सिूहतर्फ  धलजखत परीक्षाबाट सािूवहक छलर्ल र अन्तिाफताफका लाधग खलुा र सिािेशी तथा एक भन्दा बढी 
सिािेशी सिूहिा छनौट भएका उम्िेदिारलाई एक पटक िात्र सािूवहक छलर्ल र अन्तिाफताफिा सजम्िधलत हनुे गरी कायफक्रि 



धनिाफरण हनुेछ।सािवुहक छलर्ल र अन्तिाफताफको प्राप्ताङ्क उम्िेदिार उधतणफ भएको सिस सिूह (खलुा र सिािेशी) िा गणना 
गररनेछ। 

८. सिस चरणको परीक्षा पश्चात प्राप्त हनु आएको योग्यताक्रि (Merit Order) र उम्िेदिारले रोिेको स्थानीय तहको प्रथधिकताक्रि 
(Priority Order) अनसुार धनयजुदको लाधग धसर्ाररस गररनेछ। 

रष्टव्यः 
क) अनभुिको अिधि आिश्यक पने विज्ञापनको हकिा सम्बजन्ित पदको लाधग तोवकएको दरखास्त ददन पाउने अजन्ति धिधतसम्ििा 

न्यूनति सेिा अिधि पूरा भएको हनु ुपनेछ। दोब्बर दस्तरुको म्यादलाई उिेर, शसजक्षक योग्यता, अनभुि अिधि र अन्य योग्यताको 
प्रयोिनको लाधग गणना गररने छसन। 

ख) सिान तहको पदिा उम्िेदिार बन् न पाउने व्यिस्था नभएकोले यस्तो उम्िेदिारको दरखास्त स्िीकृत छसन। 

ग) आयोगद्वारा तोवकएको म्यादधभत्र पेश नभएको िा न्यूनति योग्यता नपूगेको िा तोवकएको अन्य वििरण नखलेुको िा तोवकएको 
दस्तरु नबझुाएको दरखास्त जस्िकृत गररने छसन। 

घ) सहयोगी लेखक िाग गने उम्िेदिारले धलजखत परीक्षा शरुु हनु ुभन्दा कम्तीिा ७ (सात) ददन अगािस आयोगको कायाफलयिा सम्पकफ  
राख्न ुपनेछ।अन्यथा सहयोगी लेखक उपलब्ि गराउन आयोग बाध्य हनुे छसन। 

ङ) धलजखत परीक्षािा उत्तीणफ हनुे उम्िेदिारले सािूवहक छलर्ल र अन्तिाफताफ ददन ुभन्दा अगाडी शसजक्षक योग्यताको प्रिाणपत्र, नेपाली 
नागररकताको प्रिाणपत्र, सेिाको अनभुि आिश्यक पनेिा सम्बजन्ित कायाफलय प्रिखुबाट प्रिाजणत गराएको सक्कल प्रधत तथा सिािेशी 
एिि  खलुातर्फ  दरखास्त ददने उम्िेदिारको लाधग पेश गनुफपने भधन उल्लेख गररएका कागिातहरुको सक्कलका साथस नक्कल प्रधतधलवप 
अधनिायफ रुपिा पेश गनुफपनेछ। 

च) दरखास्त ददने अजन्ति धिधत धभत्र धनिाफररत शसजक्षक योग्यता हाधसल गररसकेको हनु ु पनेछ। विदेशी संस्थािा अध्ययन गरेका 
उम्िेदिारहरुले सम्बजन्ित धनकायबाट आरू्ले प्राप्त गरेको योग्यताको सिकक्षता धनिाफरण गराएको हनुपुदफछ। 

छ) उम्िेदिारले प्रिेशपत्रिा आरू् उम्िेदिार हनुे वकधसि/सिूहको वििरण धनिाफररत ढाँचािा अधनिायफ रुपिा खलुाउन ुपनेछ अन्यथा 
परीक्षािा सिािेश गराईने छसन। 

ि) उम्िेदिारले अनलाईन िार्फ त र्ाराि भदाफ आफ्नो िोबाइल नम्बर र इिेल ठेगाना अद्यािधिक गनुफपनेछ।उम्िेदिारको र्ाराि 
जस्िकृती/अस्िीकृती सम्बन्िी वििरण धसिस िोिाइल िा इिेल िार्फ त िानकारी गराइने हुँदा गलत िोबाइल नम्बर र इिेल ठेगाना 
उल्लेख गरेको कारणबाट सम्बजन्ित उम्िेदिारले परीक्षािा सहभागी हनु नपाएिा सो को जिम्िेिार सम्बजन्ित उम्िेदिार नस हनु ु
पनेछ। 

झ) विज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्र एक पटक छनौट गरीसकेपधछ पनुः संशोिन नहनुे हुँदा विश्वस्त भई विज्ञापन नम्बर र परीक्षा 
केन्रहरु छनौट गनुफ पनेछ। 

ञ) परीक्षािा परीक्षाथीले अधनिायफ रुपिा कालो िसीको िात्र प्रयोग गनुफपनेछ अन्यथा उत्तरपजुस्तका रद्द हनुेछ। 

ट) दरखास्त ददने पदको लाधग आिश्यक न्यूनति शसजक्षक योग्यता सम्बन्िी वििरण अनलाइन र्ाराि भने क्रििा हेनफ सवकने छ। 

ठ) पाठ्यक्रि आयोगको िेबसाइट psc.p1.gov.np बाट प्राप्त गनफ सवकने छ। 

ड) विज्ञावपत पदहरु र सो सँग सम्बजन्ित स्थानीय तहहरुको पूणफ वििरण आयोगको िेिसाइटिा प्राप्त गनफ सवकने छ। 

 

http://www.psc.p1.gov.np/

