प्रथम पटक स्वीकृत ममततिः २०७३/१०/०२
संशोधन ममततिः २०७३/११/२०

लोक सेवा आयोग
उम्मेदवारले अन्तवााताा ददनुभन्दा अगावै भनप
ुा ने थप वववरण
उम्मेदवारको नाम र थरः
ववज्ञापन नं.

श्रेणी/तहः

सेवाः

समूहः

पदः
उपसमूहः

दरखास्तको अन्न्तम ममतत (वव.सं.):
दरखास्तको अन्न्तम ममतत (इ.सं.):
१) शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी वववरणः
क) सेवा¸ समूह¸ उपसमूहसँग सम्बन्धधत ऐन/तनयमावलीले तोकेको धयूनतम शैक्षिक योग्यतािः

ख) सेवा¸ समूह¸ उपसमूहसँग सम्बन्धधत माथथल्लो शैक्षिक योग्यतािः

ग) उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यतािः

घ) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र जारी ममततिः

ङ) धयूनतम ् शैक्षिक योग्यताको प्रापतांक प्रततशत र श्रेणीिः

च) धयन
ू तम शैक्षिक योग्यताको मल
ू ववषयिः

(सेवा¸ समूह¸ उपसमूहसँग सम्बन्धधत ऐन/तनयमावलीमा उन्ल्लखखत धयूनतम शैक्षिक योग्यता उम्मेदवारले
प्रापत गरे को शैक्षिक योग्यतासँग ममलेमा मात्र माधय हुनेछ ।)
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२) जन्म ममततः
(वव.सं.):
(इ.सं.):
क) रा.प.अनं. प्रथम तथा न्ददतीय वा सो सरहका पदका लाथग धयन
ू तम उमेर हद दरखास्तको अन्धतम
ममतत सम्ममा १८ बषष पुगेको ३५ बषष ननाघेको हुनुपने ।

ख) रा.प.तत
ृ ीय श्रेणीको हकमा दरखास्त ददने अन्धतम ममतत सम्ममा २१ बषष पूरा भई ३५ बषष
ननाघेको हुनुपने ।

ग) स्वास््य सेवाको हकमा दरखास्त ददने अन्धतम ममतत सम्ममा पाँचौ तह सम्मका लाथग १८ बषष
पूरा भई ४५ बषष ननाघेको र छै ठौं तह भधदा माथथल्लो तहको लाथग २१ बषष पुरा भई ४५ बषष
ननाघेको हुनुपने ।

घ) तनजामती सेवा तर्ष मदहला¸ अपांगता भएका उम्मेदवारहरुको हकमा दरखास्त ददने अन्धतम ममतत
सम्ममा माथथल्लो उमेर हद ४० बषष ननाघेको हुनुपने ।

ङ) भूतपूवष सैतनक वा प्रहरी तनयुन्तत हुने भनी तोककएको तनजामती सेवाका पदमा ४० वषष ननाघेको
जुनसकै दयन्तत

उम्मेदवार हुन सतने ।

च) राजपत्रांककत प्रथम र न्ददततय श्रेणीको खल
ु ा प्रततयोथगताका लाथग ४५ वषष ननाघेका दयन्तत
उम्मेदवार हुन सतने ।

छ) तनजामती सेवाका स्थायी बहालवाला कमषचारीको हकमा उमेर हद नलाग्ने ।

३) सम्बन्न्धत व्यावसातयक पररषदमा दताा हुनुपने भए सो को वववरणः
क) सम्बन्धधत दयवसातयक पररषदको नामिः
ख) दताष ममततिः
ग) दताष नम्बरिः
घ) नवीकरण ममततिः
ङ) म्याद कायम रहने ममततिः
च) ववशेषज्ञताको िेत्र/ववषयिः
छ) ववशेषज्ञता दताष ममततिः
(शैक्षिक योग्यतासँग सम्बन्धधत दयावसातयक पररषदमा दताष भएको प्रमाणपत्र दरखास्त ददने अन्धतम ममतत
सम्ममा जारी भएको मात्र माधय हुनेछ ।)

४) समावेशी सम्बन्न्ध वववरणः
क) कून समावेशी समूहमा फमा भनभ
ुा एको हो ? उक्त समूहमा
प्रमाणपत्र सम्बन्धी तलको वववरण उल्लेख गने ।
१.

मदहला

२.

आददवासी/जनजातत

३.

मधेशी

४.

दमलत

५.

अपांग

६.

वपछडिएको िेत्र
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(O)

घेरा लगाउने र सम्बन्न्धत

ख) आददवासी/जनजातत
जारी भएको च.नं.
जारी ममततिः
जारी गने कायाषलयिः
(आददवासी/जनजातत प्रततष्ठान ऐन¸ २०५८ अनस
ु ार आददवासी/जनजाती मभत्र सच
ू ीकृत भएका ५९ जात-जाती
(ककसान¸ कुमाल¸ कुशवडिया¸ कुशुण्िा¸ गनगाई¸ गुरुङ¸ चेपाङ¸ छध्याल¸ छै रोतन¸ न्जरे ल¸ झांगि¸ िोल्पो¸
ताङवे¸ ताजपुररया¸ तामाङ¸ तीन गाउँ ले थकाली¸ तोपकेगोला¸ थकाली¸ थामी¸ थारु¸ थुदाम¸ दनुवार¸ दराई¸
दरु ा¸ धानुक (राजवंशी) ¸ थधमाल¸ नेवार¸ पहारी¸ फ्री¸ बनकाररया¸ बरामो¸ बाह्रगाउँ ले¸ बोटे ¸ भुजेल¸ भोटे ¸
मगर¸ माझी¸ मार्ाषली थकाली¸ मुगाली¸ मेचे (वोिो) ¸ यातखा¸ राई¸ राउटे ¸ राजवंशी (कोच) ¸ राझी¸ लाके¸
मलम्बु¸ लेपचा¸ ल्होपा¸ ल्होमी (मशङसावा)¸ वालुङ¸ दयासी¸ शेपाष¸ सतार (सधथाल)¸ मसयार¸ सुनुवार¸ सुरेल¸
हायु¸ ह्योल्मो)

लाई न्जल्ला प्रशासन कायाषलयको पत्र आवश्यक नपने तर यी थरहरु मभत्र पने अधय थरहरु

भएका आददवासी/जनजातीहरुको हकमा सम्बन्धधत न्जल्ला प्रशासन कायाषलयबाट दरखास्तको अन्धतम ममतत
भधदा अतघ जारी गररएका प्रमाणपत्र पेश गनुप
ष नेछ । जस्तैिः नेवार मभत्र श्रेष्ठ¸ रं न्जतकार¸ शातय आदद )
ग) मधेशी
ग) दमलत
जारी भएको च.नं.
जारी ममततिः
जारी गने कायाषलयिः
सम्बन्धधत न्जल्ला प्रशासन कायाषलयबाट दरखास्तको अन्धतम ममतत भधदा अगाडि जारी गरी मेधशी
भनी प्रमाखणत प्रमाणपत्र पेश गनुप
ष नेछ ।
घ) दमलत
जारी भएको च.नं.
जारी ममततिः
जारी गने कायाषलयिः
(दमलतमा सूचीकृत भएका वणाषनुक्रम अनुसारका जाततहरुको सूची जस्तै):
क) पहािे मूलिः गधधवष (गाइने)¸ पररयार (दमाई¸ दजी¸ सूचीकार¸ नगची¸ ढोली¸ हुड्के)¸ बादी¸ ववश्वकमाष
(कामी¸ लोहार¸ सुनार¸ ओि¸ चुनँरा¸ पाकी¸ टमटा)¸ साकी (ममजार¸ चमषकार¸ भूल)

ख)

मधेशी मल
ू िः कलर¸ ककैदहया¸ कोरी¸ खदटक¸ ख्वे (मण्िल¸ खङ्ग)¸ चमार (राम¸ मोची¸ हररजन¸
रववदास)¸ थचडिमार¸ िोम (मररक)¸ त्मा (ताँती¸ दास)¸ दस
ु ाध (पासवान¸ हजरा)¸ धोवी (रजक)
दहधद¸ू प्थरकट्टा¸ पासी¸ बाँतर¸ मस
ु हर¸ मेस्तर (हलखोर)¸ सरभङ्ग (सरवररया)
वाहे क अधय थर भएका उम्मेदवारले दमलत भनी प्रमाखणत गरे को प्रमाणपत्र सम्बन्धधत न्जल्ला
प्रशासन कायाषलयबाट दरखास्तको अन्धतम ममतत भधदा अगाडि दमलत भतन प्रमाखणत गरे को प्रमाणपत्र
प्रापत गरी पेश गनुप
ष नेछ ।)

ङ) अपांग
जारी भएको च.नं.
जारी ममततिः
जारी गने कायाषलयिः
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(दरखास्तको अन्धतम ममतत भधदा अगावै मदहला¸ बालबामलका तथा समाज कल्याण मधत्रालय वा सो
अधतगषतका कायाषलयहरु जस्तै न्जल्ला मदहला तथा बालबामलका कायाषलय¸ समाजकल्याण पररषदबाट
जारी भएका अपांगता खल्
ु ने प्रमाणपत्र/पररचयपत्र पेश गनप
ुष नेछ ।)
च) वपछडिएको िेत्र
जारी भएको च.नं.
जारी ममततिः
जारी गने कायाषलयिः
(सम्बन्धधत तनकायबाट दरखास्तको अन्धतम ममतत भधदा तीन मदहना अगाडिसम्म सो स्थानमा बसोबास
गरररहे को खुल्ने मसर्ाररश पत्र हुनुपनेछ । र्रक न्जल्लाबाट नागररकता मलएको भए सो को कारण खुलेको
प्रमाण समेत पेश गनुप
ष नेछ ।)

समकिता
जारी भएको च.नं.
जारी ममततिः
जारी गने कायाषलयिः
(ववदे शी शैक्षिक संस्थाबाट प्रापत शैक्षिक उपाथधको हकमा समकिता आवश्यक पने अवस्थामा त्रत्रभुवन
ववश्वववद्यालयबाट समकिता तनधाषरण पुन्स्तकामा उल्लेख भएको हुनुपने अधयथा दरखास्त ददने अन्धतम
म्याद मभत्र त्रत्रभुवन ववश्वववद्यालयबाट समकिता तनधाषरण भएको प्रमाणपत्र पेश गनुप
ष नेछ ।

५) खल
ु ा प्रततस्पधाा तफाको लागग अनुभव भएको र पेश गररसकेको भए उन्ल्लखखत संस्था दे हायको
मध्येमा कुन पदा छ ? नं. मा

(O)

घेरा लगाउनह
ु ोसः

क) तनजामती सेवा तथा अधय सरकारी तनकाय
ख) संगदठत संस्था
ग) ऐनददारा स्थावपत संस्था वा तनकाय
घ) संयुतत राष्र संघ¸ यसका अंग तथा ववमशन्ष्टकृत तनकाय
ङ) अधतर सरकारी िेत्रीय वा अधतराषन्ष्रय संगठनहरु
च) ववश्वववद्यालयको आंथगक तयाम्पस
छ) अधय
एक बषष भधदा कम अवथधको अस्थायी वा करार सेवा अवथध गणना नहुने दयवस्था छ । तनयुन्ततपत्र/ करारनामा¸

म्याद थप लगायतका सम्पण
ू ष कागजातहरु छन ् भनी उम्मेदवारले स्वघोषणा अनलाईन र्मष भदाष नै गररसकेको
हुँदा सो बमोन्जमको कागजात मात्र माधय हुनेछ ।
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७) सेवा अवगधः
संस्थाको नाम

पद
तनयुन्तत ममतत

काम

गरे को

अन्धतम ममतत

काम

गरे को

जम्मा

अवथध

तनयन्ु ततको

प्रकार

तनयुन्ततको

प्रकार

(स्थायी/अस्थायी/करार)

(बषष मदहना

ददन)

काम

गरे को

जम्मा

(बषष मदहना

ददन)

कुल सेवा अवगध

८. स्वास््य सेवाको हकमाः
संस्थाको नाम

पद

तनयुन्तत ममतत

काम

गरे को

अन्धतम ममतत

अवथध

(स्थायी/अस्थायी/करार)

अतत दग
ष िेत्रमा काम गरे को अवथध
ु म
दग
ष िेत्रमा काम गरको अवथध
ु म
काठमािौं उप्यका बादहर काम गरे को अवथध
काठमािौं उप्यका मभत्र काम गरे को अवथध
१ तह मतु नको पदमा काम गरे को अवथध
कुल सेवा अवगध

* Residential MD को हकमा MD अध्ययनको अवथधलाई अनभ
ु वमा गणना हुदै न । तोककएको धयन
ू तम अवथध पूरा
भएमा मात्र सेवा अवथध पूरा भएको माधय हुनेछ ।
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९. फाराम साथ संलग्न प्रमाणपत्रहरुको वववरणः

क्र.सं.

कागजातको वववरण

थान संख्या

कैफफयत

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३
१४.
१५.
१६.
१७.
१८
१९.
२०.

द्रष्टव्यः पेश गररएका कागजातहरुमा क्रमसंख्या समेत उल्लेख गरी क्रमसंख्याकै आधारमा क्रमशिः ममलाईराख्नुपने छ ।
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१०. दरखास्त र्ाराम अनलाईन मार्षत भने प्रणाली भएकाले स्वयं उम्मेदवार नै न्जम्मेवार हुनुपनेछ । उमेर¸ शैक्षिक
योग्यता¸ अनुभव लगायतका प्रमाणपत्रहरु दरखास्त भने अन्धतम ममतत मभत्रै प्रापत गररसकेको हुनुपने र अनलाईन
र्मष भदाष उल्लेख गररए बमोन्जमका सतकल कागजात पेश गनुप
ष ने¸ अधयथा उम्मेदवार अधतवाषताषका लाथग योग्य
नहुने दयहोरा जानकारी गराईधछ ।
यस र्ाराममा भररएका सबै वववरण सही छन ् ¸ झट्
ु टा ठहररएमा कानन
ू बमोन्जम सहुँला¸ बझ
ु ाँउला भनी सहीछाप
गनेिः

उम्मेदवारको दस्तखतिः
ममततिः
दाँया

सम्पकष नं.:

वाँया

__________________________________________________________________________________
द्रष्टव्यः
१.

"दरखास्त ददने अन्न्तम ममतत" भधनाले सूचनाको अन्धतम ममतत अथाषत Single दस्तुर ततरी दरखास्त र्ाराम
बुझाउने अन्धतम ममततलाई जनाउँ छ । दोब्बर दस्तुर ततरी र्ाराम बुझाउन सककने अवथधलाई यस सधदभषमा माधयता
ददइने छै न ।

२.

Online र्ारम भदाष Online मा भरे का वववरण र आयोगको सच
ू नामा राखखएका शतषहरु ममल्नेले मात्र र्ाराम भनप
ुष ने
दातय्व सम्बन्धधत उम्मेदवारको हुनेछ । ्यस्तै लोक सेवा आयोग ऐन¸ २०६६ को दर्ा १४ (३) मा आयोगको

ववज्ञापन बमोन्जमको परीिामा उम्मेदवार हुने कुनै दयन्ततले पेश गरे को कुनै वववरण झुठ्ठा वा गलत प्रमाखणत
भएमा आयोगले जुनसुकै बखत ्यस्तो उम्मेदवारको दरखास्त वा परीिा वा अधतवाषताष वा तनयुन्ततको मसर्ाररश

रद्द गनष सतनेछ र तनजले तनयुन्तत पाइसकेको भए प्रचमलत कानून बमोन्जम आवश्यक कारवाही चलाउन सम्बन्धधत
तनकायमा लेखी पठाउन सतनेछ ।

लोक सेवा आयोग
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