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प्रदेश सयकाय  

साभाजजक विकास भन्त्रारम 
फागभती प्रदेश, हेटौडा, नेऩार 

सेिा कयायभा लरन ेसम्फन्त्धी सूचना 
(सचुना प्रकाजशत लभलत : २०७७/०६/०८) 

 
मस भन्त्रारमको आ‧ि‧ २०७७/७८ को स्िीकृत कामयक्रभ अनसुाय देहाम फभोजजभको ऩद तथा संख्मा य 

स्थानका रालग कयायभा कभयचायी याख्न ुऩने बएकोरे मोग्मता ऩगेुका इच्छुक उम्भेदिायहरुफाट दयखास्त आव्हान 

गरयन्त्छ। तोवकएको न्त्मूनतभ मोग्मता ऩगेुका उम्भेदिायहरुरे मो सूचना प्रकाजशत बएको लभलतरे २१(एक्काइयस) 

ददनलबर अथायत लभलत २०७७/६/२८ गते यातको १२ फजेलबर  मस भन्त्रारमको अनराइयन दयखास्त प्रणारीका 

रालग mosd.p3.gov.np भापय त  दयखास्त ददन ु हनु सम्िजन्त्धत सिैको जानकायीको रालग मो सूचना प्रकाशन 

गरयएको छ । मस सम्फन्त्धी विस्ततृ विियण(न्त्मूनतभ मोग्मता, कामयविियण आदी) भन्त्रारमफाट िा भन्त्रारमको 

िेिसाइट mosd.p3.gov.np फाट उऩरब्ध हनुछे । 

 
लस‧न‧ विऻाऩन न ऩदको नाभ तह संख्मा कामय गनुयऩने स्थान कैवपमत 

१ ०१/२०७७/२०७८ 
कामयक्रभ 
संमोजक 

सातौ १(एक) 
साभाजजक विकास 
भन्त्रारम, हेटौडा 

 

२ ०२/२०७७/२०७८ 
नलसयङ्ग अलधकृत 
(विद्यारम नसय 
संमोजक) 

सातौ १(एक) 
साभाजजक विकास 
भन्त्रारम, हेटौडा 

 

३ ०३/२०७७/२०७८ विद्यारम नसय ऩाचौं 

२ जना प्रलत स्थानीम 
तह 

118 स्थानीम तहको 
रालग जम्भा २३६ जना 
य गोसाइयकुण्ड गा.ऩाको 
रालग १ जना गरय कूर 

२३७ जना 

स्थानीम तहका 
तोवकएका विद्यारम 

एक 
उम्भेदिायरे 
एक स्थानीम 
तहभा भार 

उम्भेदिाय हनु 
ऩाउन े

४ ०४/२०७७/२०७८ 
लसलबर 

इजन्त्जलनमय 
सातौ १(एक) 

साभाजजक विकास 
भन्त्रारम, हेटौडा 
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(क) विऻाऩन नं  ०१/२०७७/२०७८ य  कामयक्रभ संमोजक ऩदको न्त्मूनतभ शैजऺक मोग्मता य अन्त्म विियण 

१. शैजऺक मोग्मता य अनबुि : 
(क) नेऩारी नागरयक । 

(ख) न्त्मूनतभ शैजऺक मोग्मता् नऩेार सयकायिाट भान्त्मता प्राप्त जशऺण संस्थाफाट जनस्िास््म विषमभा 

स्नातक तह उलतणय गयेको िा सो सयह । 

(ग) २१ िषय उभेय ऩयुा बई ४५ िषय ननाघेको । 

(घ) सम्फजन्त्धत काउजन्त्सरभा दताय य नविकयण बएको । 

(ङ) स्िास््मसंग सम्फजन्त्धत ऺेरभा अनबुि बएको 

(च) अन्त्म प्रचलरत काननुद्वाया अमोग्म नबएको । 

2. दयखास्तसाथ संरग्न गनुयऩने कागजात्  
न्त्मूनतभ शैजऺक मोग्मताको ट्रान्त्सवक्रप्ट भार, नेऩारी नागरयकता, अनबुि प्रभाणऩर, सम्फजन्त्धत 

काउजन्त्सरभा दताय बएको प्रलतलरवऩहरु संरग्न हनु ु ऩनेछ ।Online दयखास्त पायभ बदाय भाग 

फभोजजभका प्रभाणऩर Scan गयी Pdf पाइयर फनाइय upload गने ।दयखास्तभा उल्रेख गयेको विियणका 

सम्फन्त्धभा उम्भेदिाय स्िमभ ्ऩूणय जिापदेही हनुऩुनेछ । 

३‧ छनौटको तरयका्  अन्त्तिायताय तथा शैजऺक मोग्मता य अनबुिको भलु्माङ्कन सभेत। 

५. अन्त्तयिातायको लभलत : अन्त्तयिातायको लभलत तथा स्थान ऩलछ प्रकाजशत गरयनेछ । 

६‧ दयखास्त दस्तयु् रु १०००।– (एक हजाय भार) को दयखास्त दस्तयु नजजकको याविम फाजणज्म 

फैकको शाखाभा गइय मस भन्त्रारमको कामायरम कोड ३५०००३२०१३, फैक खाता नं. 

१०००100२०००१०००० य याजश्व जशषयक नं. 14224 भा जम्भा गयी बौचयको PDF File फनाइ 

upload  गने । 

७‧ कयाय अिधी् २०७८ असाय भसान्त्तसम्भ 

८‧ आिेदन ददन ेतयीका् तोके अनसुाय 

(ख) विऻाऩन नं  ०२/२०७७/२०७८ य  नलसयङ्ग अलधकृत (विद्यारम नसय संमोजक)ऩदको न्त्मूनतभ शैजऺक 
मोग्मता य अन्त्म विियण 

१. शैजऺक मोग्मता य अनबुि : 
(क) नेऩारी नागरयक । 
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(ख) न्त्मूनतभ शैजऺक मोग्मता् नेऩार सयकायिाट भान्त्मता प्राप्त जशऺण संस्थाफाट नलसयङ्ग विषमभा 

स्नातक तह उलतणय गयेको िा सो सयह । 

(ग) २१ िषय उभेय ऩयुा बई ४५ िषय ननाघेको । 

(घ) सम्फजन्त्धत काउजन्त्सरभा दताय य नविकयण बएको । 

(ङ) स्िास््मसंग सम्फजन्त्धत ऺेरभा अनबुि बएको 

(च) अन्त्म प्रचलरत काननुद्वाया अमोग्म नबएको । 

2. दयखास्त साथ संरग्न गनुयऩने कागजात् 

न्त्मूनतभ शैजऺक मोग्मताको ट्रान्त्सवक्रप्ट भार, नेऩारी नागरयकता, अनबुि प्रभाणऩर, सम्फजन्त्धत 

काउजन्त्सरभा दताय बएको प्रलतलरवऩहरु संरग्न हनु ु ऩनेछ । online दयखास्त पायभ बदाय भाग 

फभोजजभका प्रभाणऩर Scan  गयी  .pdf  पाइयर फनाइय upload गने ।दयखास्तभा उल्रेख गयेको 

विियणका सम्फन्त्धभा उम्भेदिाय स्िमभ ्ऩूणय जिापदेही हनुऩुनेछ । 

३‧ छनौटको तरयका्  अन्त्तिायताय तथा शैजऺक मोग्मता य अनबुिको भलु्माङ्कन सभेत। 

५. अन्त्तयिातायको लभलत : अन्त्तयिातायको लभलत तथा स्थान ऩलछ प्रकाजशत गरयनेछ । 

६‧ दयखास्त दस्तयु् रु १०००।–(एक हजाय भार) दयखास्त दस्तयु नजजकको याविम फाजणज्म फैकको 

शाखाभा गइय मस भन्त्रारमको कामायरम कोड ३५०००३२०१३, फैक खाता नं. 

१०००100२०००१०००० य याजश्व जशषयक नं. 14224 भा जम्भा गयी बौचयको PDF File फनाइ 

upload  गने । 

७‧ कयाय अिधी् २०७८ असाय भसान्त्तसम्भ 

८‧ आिेदन ददन ेतयीका् तोके अनसुाय 

(ग) विऻाऩन नं  ०३/२०७७/२०७८ य  विद्यारम नसय ऩदको न्त्मूनतभ शैजऺक मोग्मता य अन्त्म विियण 

१. शैजऺक मोग्मता य अनबुि : 

(क) नेऩारी नागरयक । 

(ख) न्त्मूनतभ शैजऺक मोग्मता् नेऩार सयकायिाट भान्त्मता प्राप्त जशऺण संस्थाफाट नलसयङ्ग विषमभा 

प्रविणता प्रभाणऩर तह उलतणय गयेको िा सो सयह । 
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(ग) १८ िषय उभेय ऩयुा बई ४५ िषय ननाघेको । 

(घ) नेऩार नलसयङ्ग काउजन्त्सरभा दताय तथा नविकयण बएको । 

(ङ) स्िास््म ऺेरभा अनबुि बएको 

(च) स्थानीम उम्भेदिायराइय प्राथलभकता ददइनेछ 

(छ) अन्त्म प्रचलरत काननुद्वाया अमोग्म नबएको । 

2. दयखास्त साथ संरग्न गनुयऩने कागजात्  

न्त्मूनतभ शैजऺक मोग्मताको ट्रान्त्सवक्रप्ट भार, नेऩारी नागरयकता, अनबुि प्रभाणऩर, नलसयङ्ग काउजन्त्सरभा 

दताय बएको प्रलतलरवऩहरु संरग्न हनु ुऩनेछ । रोऩोन्त्भखु/अलतसीभान्त्तकृत/सीभान्त्तकृत/दलरत जालत बएभा 

सो प्रभाजणत हनुे प्रभाणऩर संरग्न हनुऩुनेछ । 

३‧ आिेदन दददा जनु स्थानीम तहभा कामय गनय चाहेको हो, सोही तहको रालग दयखास्त ददनऩुने छ । एक 

जना उम्भेदिायरे  कुनै एक स्थानीम तहभा भार दयखास्त ददन ऩाउनछेन । 

४‧ छनौटको तरयका् लरजखत ऩयीऺा, अन्त्तिायता य अन्त्म ऩऺको भलु्माङ्कन (शैजऺक मोग्मता, स्थानीमता, कामय 

अनबुि रगामत) को आधायभा गरयनेछ । (विस्ततृ जानकायीको रालग एक विद्यारम एक नसय कामयक्रभ 

सञ्चारन कामयविलध, २०७६ मस भन्त्रारमको website भा याजखएको छ) 

५. लरजखत ऩरयऺाको लभलत : लरजखत ऩरयऺाको लभलत तथा स्थान ऩलछ प्रकाजशत गरयनेछ । । 

६‧ दयखास्त दस्तयु् रु चाय सम भार दयखास्त दस्तयु नजजकको याविम फाजणज्म फैकको शाखाभा गइय मस 

भन्त्रारमको कामायरम कोड ३५०००३२०१३ , फैक खाता नं. १०००100२०००१०००० य याजश्व 

जशषयक नं. 14224 भा जम्भा गयी बौचयको PDF File फनाइ upload  गने । 

७‧ कयाय अिधी् २०७८ असाय भसान्त्तसम्भ 

८.  आिेदन ददन ेतयीका् तोके अनसुाय 

(घ) विऻाऩन नं  ०४/२०७७/२०७८ य  लसलबर इजन्त्जलनमय ऩदको न्त्मूनतभ शैजऺक मोग्मता य अन्त्म विियण 

१. शैजऺक मोग्मता य अनबुि : 

(क) नेऩारी नागरयक । 
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(ख) न्त्मूनतभ शैजऺक मोग्मता् नऩेार सयकायिाट भान्त्मता प्राप्त जशऺण संस्थाफाट लसलबर इजन्त्जलनमरयङ्ग 

विषमभा स्नातक तह उलतणय गयेको िा सो सयह । 

(ग) २१ िषय उभेय ऩयुा बई ४५ िषय ननाघेको । 

(घ) सम्फजन्त्धत काउजन्त्सरभा दताय य नविकयण बएको । 

(ङ) सम्फजन्त्धत ऺेरभा अनबुि बएको 

(च) अन्त्म प्रचलरत काननुद्वाया अमोग्म नबएको । 

2. दयखास्त साथ संरग्न गनुयऩने कागजात्  

न्त्मूनतभ शैजऺक मोग्मताको ट्रान्त्सवक्रप्ट भार, नऩेारी नागरयकता, अनबुि प्रभाणऩर, सम्फजन्त्धत 

काउजन्त्सरभा दताय बएको प्रलतलरवऩहरु संरग्न हनु ु ऩनेछ । । अनराइयन दयखास्त पायभ बदाय भाग 

फभोजजभका प्रभाणऩर Scan  गयी  .pdf  पाइयर फनाइय upload गने।दयखास्तभा उल्रेख गयेको विियणका 

सम्फन्त्धभा उम्भेदिाय स्िमभ ्ऩूणय जिापदेही हनुऩुनेछ । 

३‧ छनौटको तरयका्  अन्त्तिायताय तथा शैजऺक मोग्मता य अनबुिको भलु्माङ्कन सभेत। 

५. अन्त्तयिातायको लभलत : अन्त्तयिातायको लभलत तथा स्थान ऩलछ प्रकाजशत गरयनेछ । 

६‧ दयखास्त दस्तयु् रु. १०००।–(एक हजाय भार) दयखास्त दस्तयु नजजकको याविम फाजणज्म फैकको 

शाखाभा गइय मस भन्त्रारमको कामायरम कोड ३५०००३२०१३, फैक खाता नं. 

१०००100२०००१०००० य याजश्व जशषयक नं. 14224 भा जम्भा गयी बौचयको PDF File फनाइ 

upload  गने । 

७‧ कयाय अिधी् २०७८ असाय भसान्त्तसम्भ 

८‧ आिेदन ददन ेतयीका् तोके अनसुाय  
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अनरानईन आिेदन पायभ ऩेशगने विलध तथा लनदेशनहरु् 

१. Online पायाभ मस भन्त्रारमको िेिसाईट www.mosd.p3.gov.np भा उऩरब्ध हनुेछ । सो आिेदन 

पायाभ अनराईन भाध्मभ भापय त भार ऩेश गनुय ऩनेछ ।  

२. तोवकएको सभमािलधलबर याविम िाजणज्म फैक लरलभटेडको आपुराई ऩामक ऩने कुनैऩलन शाखाभा तोकीए 

फभोजजभको आिेदन शलु्क जम्भा गयी फैंक बौचयको कायोफाय नम्फय य  ऩयीऺाथी स्िमभको भोिाईर 

नम्फय email ठेगाना उल्रेख गरय Register गयेऩलछ user name य Password Create हनुे छ । सोही user 

name य Password प्रमोग गयी sign in गनुय ऩने छ य उऩमकु्त ऩद छनौट गरय आिेदन बनय सवकने छ। 

(online फैवकङ कायोिायको सेिा उऩरब्ध छैन)  

३. मोग्म आिेदकरे २ िटा ऩदभा छुट्टाछुटै्ट फैक बौचय सवहत अनराईन भाध्मभ भापय त आिेदन ददन 

सवकनछे।  

४. अनराईन पायभ बनय चवहने आिश्मक कुयाहरु् 

क) याविम िाजणज्म लर. फैकको बौचय कायोफाय नम्फय   

ख) ऩयीऺा शलु्क लतयेको फैंक बौचय (बौचयभा शलु्क दाजखरा गयेको नेऩारी लभलत प्रष्ट हनुऩुने छ । 

ग) हारसारै जखजचएको ऩासऩोटय साईजको पोटो 

घ) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩर  

ङ) सम्फजन्त्धत ऩदकारालग चवहन ेन्त्मनतभ शैजऺक मोग्मताको ट्रान्त्सवक्रप्ट 

च) नेऩारी नागरयकताको बन्त्दा स्थामी ठेगाना पयक बएभा स्थामी फसाईसयाईको प्रभाण ऩर िा वििाह 

दतायको प्रभाण ऩर (विद्यारम नसयको हकभा भार) 

छ) रोऩोन्त्भखु/अलतसीभान्त्तकृत/सीभान्त्तकृत/दलरत जालत बएभा प्रभाजणत गने कागजात (विद्यारम नसयको 

हकभा भार) 

ज) सम्फजन्त्धत काउजन्त्सरभा नाभ दताय बएको प्रभाणऩर 

झ) आिदेकको हस्ताऺय (Signature) को स््मान प्रलत  

ञ)  आिेदन ददने आिेदकको अनबुि सम्फलधको अनबुि ऩर (काउजन्त्सरभा नाभ दताय बएऩलछको कामय 

अनबुि भार गणना गरयन ेछ।  

५. ऩेश गयेको विियणहरु झठुो ठहयेभा त्मस्ता आिेदको आिेदन यद्द गरयने छ। 

६. फैकसंग सम्फजन्त्धत विियण बयेऩलछभार पायभ खलु्न ेछ। 
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७. पायभको आिश्मक विियण बरय next गये ऩश्चातभार अको ऩेजभा जान सवकने छ ।आश्मक विियण 

बरयसके ऩलछ अन्त्त्मभा Preview Button आउने छ य सो Click गरयसकेऩलछ आपुरे बयेको विियण हेनय 

सवकने छ मदी विियण गरत बयेको बए Previous Button भा गई सच्माई ऩनु  next  भा click गरय 

सच्माउन सवकने छ । य अन्त्मभा Finished  भा click  गरय  पायभ ऩेश गनय सवकने छ ।  

८. पोटो तथा अन्त्म आिश्मक डकुभेन्त्ट अऩरोड गने सम्फन्त्धभा् 

पोटो् 

क) Photo Format JPG (हारसारै जखजचकएको पोटो, हस्ताऺय) 

क) File Format PDF:  

 सम्फजन्त्धत काउजन्त्सरको प्रभाण ऩर  

 न्त्मनतभ शैजऺक मोग्मताको ट्रान्त्सवक्रप्ट  

 नगरयकताको प्रभाणऩर  

 स्थामी फसाईसयाईको प्रभाणऩर िा वििाह दताय प्रभाण ऩर (विद्यारम नसयको हकभा भार) 

 रोऩोन्त्भखु/अलतसीभान्त्तकृत/सीभान्त्तकृत/दलरत जालत बएभा प्रभाजणत गने कागजात (विद्यारम 

नसयको हकभा भार) 

 नेऩारी नागरयकताको बन्त्दा स्थामी ठेगाना पयक बएभा स्थामी फसाईसयाईको प्रभाण ऩर िा 

वििाह दतायको प्रभाण ऩर (विद्यारम नसयको हकभा भार) 

९. आिेदन पायभ अनराईन ऩेश बए ऩश्चात सलुनजश्चत गरय वप्रन्त्ट तथा डाउनरोड गनय सवकन्त्छ।(नोट् मो 

पायभ बयेको प्रभाण भार हो प्रिेश ऩर होईन ) 

१०. प्रिेशऩर सम्फन्त्धी व्मिस्था 

क. आिेदकको आिेदन स्िीकृत बए ऩश्चात भार प्रिेश ऩर अनराईनभा नै आउने छ। मदी कुनै कायण 

आिेदन स्िीकृत नबएभा प्रिेश ऩर आउन ेछैन ।स्िीकृत आिेदकर ऩनु online Application गई ऩनु 

user name य password याजख sign in गयेय  प्रिेश ऩरभा click  गरय ऩरयऺा हनु ुबन्त्दा १० ददन अजघ 

आपै प्रिेश ऩर वप्रन्त्ट गनय स्नहुनुे छ।  

 

थऩ जानकायी आिश्मक बएभा 

९८५१२३९०२० 


