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स्ियंसेिक भई कणया गना चणहन ेआिेदकको सूजचकरर् सम्बन्त्धी सूचनण 

(प्रथम पटक प्रकणजशत मममतिः २०७८ /१२ / २५) 

 

सणमणजिक विकणस मन्त्रणलय, स्ियंसेिक सजचिणलयको कणयणालय कर्णाली प्रदेशको लणमग देहणय बमोजिमकण क्षेर र पदहरुमण स्ियंसेिक पररचणलन कणयाक्रम 
अन्त्तागत स्ियंसेिक भर्ा कणया गना चणहने व्यजिकण लणमग देहणय अनसुणर योग्यतण भएकण प्रणविमधकहरूलणई स्ियंसेिकको रूपमण जिल्लणगत सूजचकरर् गनुापने 
भएकोले योग्यतण पगेुकण नेपणली नणगररकहरुले यो सूचनण प्रकणजशत भएको मममतले १५ ददन मभर कणयणालय समय मभर दरर्खणस्त ददनहनु सम्बजन्त्धत सबैको 
िणनकणरीको लणमग यो सूचनण प्रकणशन गररएको छ । 
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१. आिेदकको योग्यतण तथण अन्त्य वििरर्  

क. नेपणली नणगररक हनुपुने । 

र्ख. न्त्यूनतम योग्यतणिः  

 स्ियंसेिक (हे.अ.) पदको लणमगिः मणन्त्यतण प्रणप्त जशक्षर् संस्थणबणट कजम्तमण सणमणन्त्य जचवकत्सणमण 
प्रमणर्पर तह उजिर्ा गरेको हनुपुनेछ ।  

 स्ियंसेिक (ल्यणि अमसस्टेन्त्ट) पदको लणमगिः मणन्त्यतण प्रणप्त जशक्षर् संस्थणबणट कजम्तमण हेल्थ ल्यणबमण 
प्रमणर्पर तह उजिर्ा िण मणन्त्यतण प्रणप्त जशक्षर् संस्थणबणट एस.एल.सी. उजिर्ा गरी ल्यणब टेजरनमसयनको 
२ ििा ६ मवहनणको कोिा उजिर्ा गरेको हनुपुनेछ । 

 स्ियंसेिक (स्टणफ नसा) पदको लणमगिः मणन्त्यतण प्रणप्त जशक्षर् संस्थणबणट कजम्तमण नमसाङ्ग विियमण 
प्रमणर्पर तह उजिर्ा गरेको हनुपुनेछ 

 स्ियंसेिक (सि र्जन्त्िमनयर) पदको लणमगिः मणन्त्यतण प्रणप्त जशक्षर् संस्थणबणट  ईजन्त्िमनयररङ्ग विियमण 
कजम्तमण ३ ििे मडप्लोमण उजिर्ा गरेको हनुपुनेछ ।  

 स्ियंसेिक (कम्यटुर अपरेटर) पदको लणमगिः मणन्त्यतण प्रणप्त जशक्षर् संस्थणबणट कजम्तमण कम्प्यटर विियमण 
प्रमणर्पर तह उजिर्ा िण प्रमणर्पर तह उजिर् गरी ६ मवहने कम्प्यूटर सम्बन्त्धी तणमलम मलएको 
हनुपुनेछ । 

 स्ियंसेिक (प्रणविमधक सहणयक जशक्षण) पदको लणमगिः मणन्त्यतण प्रणप्त जशक्षर् संस्थणबणट जशक्षण विियमण 
कजम्तमण  प्रमणर्पर तह उजिर्ा गरेको  हनुपुनेछ  । 

 स्ियंसेिक (अ.न.मी.) पदको लणमगिः मणन्त्यतण प्रणप्त जशक्षर् संस्थणबणट अ.न.मी. कोिा उजिर्ा गरेको 
हनुपुनेछ । 

 स्ियंसेिक (अ.हे.ि.) पदको लणमगिः मणन्त्यतण प्रणप्त जशक्षर् संस्थणबणट अ.हे.ि. िण सी. एम. ए.  कोिा उजिर्ा 
गरेको हनुपुनेछ  । 

 स्ियंसेिक (अ. सब  ईजन्त्िमनयर) पदको लणमगिः सब ओभरमसयर उजिर्ा गरेको हनुपुनेछ । 

 स्ियंसेिक ( भेटनरी िे.वट.ए.) पदको लणमगिः मणन्त्यतण प्रणप्त जशक्षर् संस्थणबणट भेटेनरी विियमण  कजम्तमण 
िे.वट.ए. िण सो सरह उजिर्ा गरेको  हनुपुनेछ 

 स्ियंसेिक ( कृवि िे.वट.ए.) पदको लणमगिः मणन्त्यतण प्रणप्त जशक्षर् संस्थणबणट कृवि विज्ञणन विियमण  

कजम्तमण िे.वट.ए. िण सो सरह उजिर्ा गरेको  हनुपुनेछ । 

 स्ियंसेिक (र्लेजरिकल सब ओभरमसयर) पदको लणमगिः ईलेजरिकल सब ओभरमसयर उजिर्ा गरेको 
हनुपुनेछ ।  

 स्ियंसेिक (अममन) पदको लणमगिः मणन्त्यतण प्रणप्त जशक्षर् संस्थणबणट कजम्तमण एस.एल.सी./ एस.ई.ई. 

उजिर्ा गरी Basic अममन सम्बन्त्धी तणमलम मलएको िण सो सरह । 

ग.  विदेशी जशक्षर् संस्थणबणट अध्ययन गनेको हकमण समकक्षतण प्रमणर्पर अमनिणया पेश गनुा पनेछ । 

घ. उमेर हदिः १८ ििा उमेर परुण भर्ा ४० ििा ननणघेको हनुपुने । 

ङ. सम्बजन्त्धत व्यिसणवयक पररिद तथण कणउजन्त्सलमण दतणा तथण नविकरर् समेत भएको हनुपुनेछ 

च. स्थणयी बसोबणस गरेको व्यहोरणको सम्बजन्त्धत स्थणनीय तहको मसफणररस पर पेश भएको हनु ुपने छ । 

छ. समणिेजशतण(मवहलण, आददिणसी/िनिणती, मधेसी, वपछमडएको क्षेर र दमलत ) को हकमण अमनिणया रुपमण 
सम्बजन्त्धत वििरर् र्खलेुको प्रमणजर्त कणगिणत पेश गनुा पनेछ । 

ि. अपणङ्गतणको हकमण अमनिणया रुपमण  अपणङ्गतण र्खलेुको प्रमणजर्त कणगिणत  पेश गनुा पनेछ ।  



झ. प्रचमलत कणनून द्वणरण अयोग्य नभएको हनु ुपनेछ । 

२. दरर्खणस्त ददन े विमध र अजन्त्तम मममतिः   योग्यतण पगेुकण र्च्छुक उम्मेद् िणरहरुले सम्बजन्त्धत जिल्लण जस्थत 
सणमणजिक विकणस कणयणालमण र सरेु्खत जिल्लणको हकमण जशक्षण विकणस मनदेशनणलयमण तोवकएको दरर्खणस्त फणरणम 
भरी  तोवकएको समयणिमध (सूचनण प्रकणजशत भएको मममतले १५ ददन मभर) कणयणालय समय मभर दरर्खणस्त पेश 
गररसरनपुनेछ । दरर्खणस्त ददने अजन्त्तम ददन सणिािमनक विदण परेमण सो ददनको भोमलपल्ट सम्म दरर्खणस्त पेश 
गना सवकनेछ ।  

दरर्खणस्त फणरणम सम्बजन्त्धत जिल्लण जस्थत सणमणजिक विकणस कणयणालय  र सरेु्खत जिल्लणको हकमण जशक्षण विकणस 
मनदेशनणलयबणट प्रणप्त गना सवकनेछ िण सणमणजिक विकणस मन्त्रणलयको िेबसणईट (mosd.karnali.gov.np) बणट 
डणउनलोड गरी प्रणप्त गना सवकने छ।  

देहणयको ईमेल ठेगणनणमण समेत दरर्खणस्त सवहत आि यक कणगिणत Scan गरर .rar फणईलमण पेश गना सवकनेछ 
। 

क्र.सं.  कणयणालयको नणम ईमेल ठेगणनण 
१ जशक्षण विकणस मनदेशनणलय, सरेु्खत redsurkhet@gmail.com 

२ सणमणजिक विकणस कणयणालय, हमु्लण sdohumla@gmail.com 

३ सणमणजिक विकणस कणयणालय, डोल्पण sdodolpa@gmail.com 

४ सणमणजिक विकणस कणयणालय, मगु ु sdomugu@gmail.com 

५ सणमणजिक विकणस कणयणालय, िमु्लण sdojumla@gmail.com 

६ सणमणजिक विकणस कणयणालय, कणमलकोट sdokalikot@gmail.com 

७ सणमणजिक विकणस कणयणालय, दैलेर्ख sdodailekh@gmail.com 

८ सणमणजिक विकणस कणयणालय, सल्यणन Sdosalyan2076@gmail.com 

९ सणमणजिक विकणस कणयणालय, िणिरकोट sdojajarkot@gmail.com 

१० सणमणजिक विकणस कणयणालय, रुकुम पज चम sdorukum@gmail.com 

   

३. दरर्खणस्तमण संलग्न गनुापनेिः  दरर्खणस्त फणरणम भरी उम्मेद् िणरको व्यजिगत वििरर्,  न्त्यनुतम शैजक्षक योग्यतणको 
प्रमणजर्त प्रमतमलवप, नेपणली नणगररकतणको प्रमणर्परको प्रमणजर्त प्रमतमलवप, अनभुिको प्रमणजर्त प्रमतमलवप तथण 
प्रचमलत नपेणल कणनून बमोजिम सम्बजन्त्धत कणउजन्त्सल िण पररिद् मण दतणा तथण नविकरर् भएको प्रमणर्पर 
मलनपुने पदहरुको हकमण त्यस्तो प्रमणर्परको प्रमतमलपी  समेत पेश गनुा पनेछ । 

४. छनौट प्रवक्रयणिः कर्णाली प्रदेश सरकणरद्वणरण स्िीकृत प्रणविमधक िनशजि  सेिण करणरमण छनौट गने कणयाविमध, 
२०७६(संसोधन सवहत) बमोजिम हनुेछ  

५. सेिण सवुिधणिः छनौट भएकण स्ियंसेिकहरुलणई आियकतण अनसुणर प्रदेश तथण स्थणनीय तहमण कणम गना र्खटणउन 
सवकनेछ । पणररश्रममक तथण सेिण शताहरु कर्णाली प्रदेश सरकणरको मनयमणनसुणर हनुेछ । 

६. म्यणद नणघी आएको र ररत नपगेुको दरर्खणस्त उपर कुनै पमन कणरबणही हनुे छैन । 

७. दरर्खणस्त िणपत कुनै शलु्क लणग्ने छैन । 

८. यो सूचनण सणमणजिक विकणस मन्त्रणलयको िेबसणर्टिः mosd.karnali.gov.np सम्बजन्त्धत जिल्लण जस्थत सणमणजिक 
विकणस कणयणालय (सरेु्खत जिल्लणको हकमण जशक्षण विकणस मनदेशनणलय) र मणनि संसणधन विकणस केन्त्रको सूचनण 
पणटी  सणथै  मणनि संसणधन विकणस केन्त्रको फेसबकु पेि मणफा त समेत हेना सवकनेछ ।     

 

http://www.mosd.karnali.gov.np/

