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प्रथम पटक प्रकाम्शत मममत : २०७८/०९/१६ 
यस मन्त्रालयको आ,व. २०७८।७९ को म्ववकृत वार्षिक कायिक्रम िमोम्िम देहाय अनसुारका पदमा तोर्कए िमोम्िमको योग्यता प्राप्त िनशम्ि करार सेवामा आवश्यक 
भएकोले यो सूचना प्रकाम्शत गररएको छ । र्वज्ञापन सबिन्त्धी र्ववततृ र्ववरण यस मन्त्रालयको ववेसाइट https://molmac.lumbini.gov.np मा उपलब्ध छ । इ्छुक 
आवदेकले मन्त्रालयले तोकेको ढााँचामा सूचना प्रकाम्शत भएको मममतले १५ (पन्त्र) ददन मभर तपम्शल िमोम्िमका म्िल्लाको कृर्ष ज्ञान केन्त्र वा एर्ककृत कृर्ष तथा पशपुन्त्छी 
र्वकास कायािलय वा कृर्ष र्वकास मनदेशनालय रुपन्त्देहीमा तोर्कएको ढााँचामा  शैम्िक योग्यताको प्रमाणपरहरु, नागररकताको प्रमाणपर र पररिा दवतरु िझुाएको भौचर वा 
रमसद सर्हत आवदेन ददन सर्कन ेव्यहोरा िानकारी गराइन्त्छ। 

क्र.स र्वज्ञापन नं र्कमसम म्िल्ला पद तह सेवा समहु माग पद साँख्या 
१ 101∕078-79 करार अर्ािखााँची नायि प्रार्वमधक सहायक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े १२ (िाह्र) 
२ 102∕078-79 करार अर्ािखााँची नायि पश ुसेवा प्रार्वमधक  चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े १२ (िाह्र) 
३ 103∕078-79 करार कर्पलिवत ु नायि प्रार्वमधक सहायक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े २० (वीस) 
४ 104∕078-79 करार कर्पलिवत ु नायि पश ुसेवा प्रार्वमधक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े २० (वीस) 
५ 105∕078-79 करार गलु्मी नायि प्रार्वमधक सहायक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े २४ (चौर्वस) 
६ 106∕078-79 करार गलु्मी नायि पश ुसेवा प्रार्वमधक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े २४ (चौर्वस) 
७ 107∕078-79 करार दाङ नायि प्रार्वमधक सहायक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े २० (वीस) 
८ 108∕078-79 करार दाङ नायि पश ुसेवा प्रार्वमधक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े २० (वीस) 
९ 109∕078-79 करार नवलपरासी (ि.स.ु प.) नायि प्रार्वमधक सहायक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े १४ (चौध) 
१० 110∕078-79 करार नवलपरासी (ि.स.ु प.) नायि पश ुसेवा प्रार्वमधक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े १४ (चौध) 
११ 111∕078-79 करार प्यठुान नायि प्रार्वमधक सहायक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े १८ (अठार) 
१२ 112∕078-79 करार प्यठुान नायि पश ुसेवा प्रार्वमधक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े १८ (अठार) 
१३ 113∕078-79 करार पाल्पा नायि प्रार्वमधक सहायक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े २० (वीस) 
१४ 114∕078-79 करार पाल्पा नायि पश ुसेवा प्रार्वमधक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े २० (वीस) 
१५ 115∕078-79 करार िददिया नायि प्रार्वमधक सहायक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े १६ (सोह्र) 
१६ 116∕078-79 करार िददिया नायि पश ुसेवा प्रार्वमधक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े १६ (सोह्र) 
१७ 117∕078-79 करार िााँके नायि प्रार्वमधक सहायक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े १६(सोह्र) 
१८ 118∕078-79 करार िााँके नायि पश ुसेवा प्रार्वमधक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े १६(सोह्र) 
१९ 119∕078-79 करार रुकुम पिुि नायि प्रार्वमधक सहायक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े ६ (छ) 
२० 120∕078-79 करार रुकुम पिुि नायि पश ुसेवा प्रार्वमधक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े ६ (छ) 
२१ 121∕078-79 करार रुपन्त्देही नायि प्रार्वमधक सहायक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े ३२ (िम्िस) 
२२ 122∕078-79 करार रुपन्त्देही नायि पश ुसेवा प्रार्वमधक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े ३२ (िम्िस) 
२३ 123∕078-79 करार रोल्पा नायि प्रार्वमधक सहायक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े २० (वीस) 
२४ 124∕078-79 करार रोल्पा नायि पश ुसेवा प्रार्वमधक चौथो कृर्ष समहुकृत नहनु े २० (वीस) 

परीिाको र्कमसमः-  मलम्खत र अन्त्तवािताि । 

परीिा केन्त्रः– सबिम्न्त्धत म्िल्लाको सदरमकुाममा छनौट समममतले तोकेको वथान । 

दरखावत दवतरुः–  प्रत्येक र्वज्ञापनका लामग रु ३०० (मतन सय) दरखावत दवतरु िझुाउन ुपनेछ  

दरखावत िझुाउन ेवथानः–  नवलपरासी (ि.स.ुप.), पाल्पा, गलु्मी, कर्पलववत,ु अर्ािखााँची, रोल्पा, दाङ्ग, िााँके म्िल्लाको हकमा सबिम्न्त्धत म्िल्ला म्वथत कृर्ष ज्ञान केन्त्रमा, प्यूठान, 
िददिया तथा रूकुमपूवि म्िल्लाको हकमा सबिम्न्त्धत म्िल्लाको एर्ककृत कृर्ष तथा पशपुन्त्छी र्वकास कायािलयमा र रूपन्त्देही म्िल्ला तथा सबिम्न्त्धत म्िल्लामा दरखावत िझुाउन 
नसक्नकेो हकमा कृर्ष र्वकास मनदेशनालय, िटुवलमा िझुाउनपुनेछ। 
दरखावत साथ पेश गनुिपने कागिातहरु:-  
(क) शैम्िक योग्यताको प्रमाणपरका प्रमतमलर्पहरु १/१ थान। 

(ख) नागररकताको प्रमाणपरको प्रमतमलर्प १ थान। 

(ग) उबमेदवारले सबवम्न्त्धत म्िल्लामा रािश्व संकलन गने वैंकमा दरखावत दवतरु वापत रु ३००।(तीन सय मार) िबमा गरेको सक्कलै भौचर दरखावत साथ पेश गनुिपनेछ ।    
यस सबवन्त्धी थप र्ववरण यस मन्त्रालयको Website मा राम्खएको छ । 

(र्) दरखावत साथ पेश गनुिपने कागिातहरु उबमेदवार ववयम  ले प्रमाम्णत गरी पेश गनुिपनेछ। 

दरखावत दवतरु िझुाउन ेअवमधः- मममत २०७८।०९।३० गतेसबम।(दोब्िर दवतरु मतरी दरखावत िझुाउन ेव्यववथा छैन)   

दरखावतको माध्यमः-  मन्त्रालयको ववेसाईटमा भएको दरखावत फारम र्प्रन्त्ट गरी र्वज्ञार्पत सिै पदहरुमा छुट्टाछुटै्ट तोर्कए िमोम्िमको कायािलयमा मार दरखावत िझुाउन ु
पनेछ।  

उबमेदवारको उमेरको हदः- २०७८।९।३० सबम १८ वषि उमेर परुा भै ४५ वषि ननारे्को। 

अन्त्तवािताि हनु ेमममत र वथानः– मलम्खत परीिाको नमतिा प्रकाम्शत हुाँदा सूचना गररनेछ । 

सेवा अवमधः करार सबझौता िमोम्िम। 

कायि र्ववरणः– कायिर्वधीले मनधािरण गरे िमोम्िम। 

काम गनुिपने वथानः सबिम्न्त्धत कायािलयले तोके िमोम्िम । 

तलि तथा सेवा सरु्वधाः– कायिर्वधी तथा सबझौतामा उल्लेख भए अनसुार । 

आवश्यक न्त्यनुतम शैम्िक योग्यताः  

(क) नायव प्रार्वमधक सहायक पदको हकमा मान्त्यता प्राप्त म्शिण संवथािाट एस. एल. सी. उिीणि गरी न्त्यूनतम एक वषे िे. र्ट. ए. (कृर्ष र्वज्ञान) तामलम प्राप्त वा कृर्ष र्वषय 
मलइि टी. एस. एल. सी. उिीणि वा सो सरह उमतणि। 

(ख) नायव पश ुसेवा प्रार्वमधक पदको हकमा मान्त्यता प्राप्त म्शिण संवथािाट एस एल सी उिीणि गरी न्त्यूनतम एक वषे िे. र्ट. ए. (पश ुर्वज्ञान, पश ुपालन, पश ुववाव्य) 
तामलम प्राप्त वा कृर्ष (पश ुपालन, पश ुववाव्य) र्वषय मलइि टी. एस. एल. सी. उिीणि वा सो सरह उमतणि। 

नोटः ग्रमेिङ्ग प्रणाली लागू भए पश्चात  प्रवमे्शका परीिा (एस.एल.सी.) वा सो सरह परीिा उिीणि गने उबमेदवारहरुको हकमा GPA 2 वा सोभन्त्दा मामथको ग्रिे प्वाइण्ट प्राप्त 
गरेकोलाई सबिम्न्त्धत शैम्िक योग्यता हााँमसल गरेको मामननेछ ।न्त्यनुतम शैम्िक योग्यता भन्त्दा मामथल्लो शैम्िक योग्यता भएका उबमेदवारहरुको हकमा प्रत्येक र्वषयहरु 
(सैद्धाम्न्त्तक एवं प्रयोगात्मक) मा न्त्यूनतम D+ र CGPA 1.6 प्राप्त गरेकोलाई सबिम्न्त्धत शैम्िक योग्यता हााँमसल गरेको मामननेछ । 

(ग) र्वदेशी म्शिण संवथामा अध्ययन गरेका उबमेदवारहरुले सबिम्न्त्धत मनकायिाट आफूले प्राप्त गरेको योग्यताको समकिता मनधािरण गराएको हनुपुदिछ । 

मलम्खत पररिा कायिक्रमः 
पद, सेवा, समहु तह मलम्खत पररिा  कायिक्रम 

नायव प्रार्वमधक सहायक, कृर्ष, समहुकृत नहनु े सहायकवतर चौथो २०७८।१०।८, शमनवार, ददनको १.०० ििे 

नायव पश ुसेवा प्रार्वमधक, कृर्ष, समहुकृत नहनु े सहायकवतर चौथो २०७८।१०।८, शमनवार, ददनको १.०० ििे 

रष्टव्यः- 
(क) तोर्कएको बयादमभर पेश नभएको वा न्त्यूनतम योग्यता नपगेुको वा तोर्कएको अन्त्य र्ववरण नखलेुको वा तोर्कएको दवतरु निझुाएको दरखावत ववीकृत गररने छैन ।  

(ख) सहयोगी लेखक माग गने उबमेदवारले मलम्खत परीिा शरुु हनु ुभन्त्दा कबतीमा ३ (मतन) ददन अगावै सबिम्न्त्धत कायािलयमा सबपकि  राख्न ुपनेछ। अन्त्यथा छनौट समममत 
सहयोगी लेखक उपलब्ध गराउन िाध्य हनुे छैन । 

(ग) मलम्खत परीिामा उिीणि हनु ेउबमेदवारले अन्त्तवािताि ददन ुभन्त्दा अगािी शैम्िक योग्यताको प्रमाणपर, नागररकता लगायतका कागिातहरुको सक्कलका साथै प्रमतमलर्प अमनवायि 
रुपमा पेश गनुि पनेछ । 

(र्) मलम्खत परीिा तथा अन्त्तवाितािमा सहभामग हनु ेउबमेदवारले अमनवायि प्रवशेपर मलइि आउनपुनेछ। 

(ङ) उबमेदवारले दरखावत फाराममा आफू उबमेदवार हनुे पदको लामग आवश्यक र्ववरण मनधािररत ढााँचामा अमनवायि रुपले खलुाउन ुपनेछ अन्त्यथा परीिामा समावशे गराईने छैन । 

(च) र्वज्ञापन नबिर र परीिा केन्त्र एक पटक छनौट गररसकेपमछ पनुः संशोधन नहनुे हुाँदा र्वश्ववत भई र्वज्ञापन नबिर र परीिा केन्त्रहरु छनौट गनुिपनेछ । 

(छ) परीिामा परीिाथीले अमनवायि रुपमा कालो मसीको मार प्रयोग गनुिपनेछ अन्त्यथा उिरपमु्वतका रद्द हनुछे ।  

(ि) दरखावत ददन ेपदको पाठ्यक्रम, दरखावत फाराम लगायत अन्त्य र्ववरण यस मन्त्रालयको ववेसाईटिाट प्राप्त गनि सर्कनछे ।  

(झ) कोमभि १९ संक्रमण भएका उबमेदावारहरूको लामग अलग परीिा कि रहन ेहुंदा परीिा शरू हनुभुन्त्दा १ (एक) ददन अगामि सबिम्न्त्धत कायािलयमा िानकारी गराउन ु
पनेछ। 

      

s/f/ ;]jfdf hgzlQm lng] ;DaGwL ;"rgf 




