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पाठ्य म उपर सझुाव स ब धी सूचना । 
 

 

दशे लोक सेवा आयोग िनयमावली, २०७६ को िनयम ६ बमोिजम पाठ्य म िनमाण सिमितबाट िनमाण ग रएको 

तपिसल बमोिजमका दशे िनजामती सेवा र थानीय सरकारी सेवाका पाँचौ तह ािविधक तफका पाठ्य मह  आयोगको 

वेवसाइटको सूचना पाटीमा रािखएको छ । उ  पाठ्य म उपर केही सझुाव भएमा आयोगको इमेलमा वा अ य 

मा यम ारा ७ िदन िभ  आइपु ने गरी पठाइिदनहुन िनणयानसुार स बि धत सवैको जानकारीको लािग अनुरोध छ ।  

 

तपिसल 

1. देश िनजामती सेवा तथा थानीय सरकारी सेवा अ तरगतको वा य सेवा, आयवूद समहू, सहायक पाचँौ, किवराज 

पदको पाठ्य म । 

2. देश िनजामती सेवा तथा थानीय सरकारी सेवा अ तगत िश ा सेवा, परुात व समहू, सं ाहलय उपसमहू, सहायक 

पाँचौ तह, ािविधक सहायक भ डारे पदको पाठ्य म । 

3. देश िनजामती सेवा तथा थानीय सरकारी सेवा अ तगत वा य, पि लक हे थ निसङ समहू, पाँचौ तह, पि लक हे थ 

नस/ िस.अ.न.मी. पदको खलुा र आ त रक ितयोिगता मक परी ाको पाठ्य म  

4. देश िनजामती सेवा तथा थानीय सरकारी सेवा अ तगत िश ा सेवा, िश ा शासन समहू, िनरी ण उपसमहू, सहायक 

पाँचौ तह, ािविधक सहायक पदह को खलुा र आ त रक ितयोिगता मक परी ाको पाठ्य म। 

5. देश िनजामती सेवा तथा थानीय सरकारी सेवा अ तगत इि जिनय रङ सेवा, िसिभल समहू अ तगत जनरल, हाइवे, 

यािनटरी, इ रगेशन, हाइ ोपावर र हाइ ोलोजी उपसमहू पाँचौ तह सव इि  जिनयर पदको खुला र आ त रक 

ितयोिगता मक परी ाको पाठ्य म । 

6. देश िनजामती सेवा तथा थानीय सरकारी सेवा अ तगतको वा य सेवा, मेिडकल याव टे नोलोजी समूह, सहायक 

पाँचौ तह याव टेि निसयन पदको खलुा र आ त रक ितयोिगता मक परी ाको पाठ्य म । 

7. देश िनजामती सेवा तथा थानीय सरकारी सेवा अ तगतको वा य सेवा, जनरल निसङ समूह, सहायक पाँचौ तह 

टाफ नस पदको ितयोिगता मक परी ाको पाठ्य म । 

8. देश िनजामती सेवा तथा थानीय सरकारी सेवा अ तगतको वा य सेवा, रेिडयो ाफ  समहू, पाँचौ तह, रेिडयो ाफर 

पदको पाठ्य म । 

9. देश िनजामती सेवा तथा थानीय सरकारी सेवा अ तगतको कृिष सेवा, ला ट ोटे शन, ए ोनोमी, एग.ृ ए शटे सन, 

वाएल साइ स, एग.ृईको. ए ड माकिटङ समूह पाच  तह ािविधक सहायक पदको पाठ्य म । 

10. देश िनजामती सेवा तथा थानीय सरकारी सेवा अ तगतको वा य सेवा िफिजयोथेरापी समहू, सहायक पाँचौ तह, 

िफिजयोथेरापी सहायक पदको पाठ्य म । 

11. देश िनजामती सेवा तथा थानीय सरकारी सेवा अ तगतको वा य सेवा, मेिडकल रेकडस समूह, सहायक पाँचौ तह 

मेिडकल रेकडस पदको पाठ्य म । 
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12. देश िनजामती सेवा तथा थानीय सरकारी सेवा अ तगतको इि जिनय रङ सेवा, िवि डङ ए ड आिकटे ट उपसमहू 

पाँचौ तह, सव इि जिनयर पदको पाठ्य म । 

13. देश िनजामती सेवा तथा थानीय सरकारी सेवा अ तगतको इि जिनय रङ सेवा, िसिभल समहू, हाइवे उपसमहू, याव 

टेि निसयन पदको पाठ्य म । 

14. देश िनजामती सेवा तथा थानीय सरकारी सेवा अ तगत कृिष सेवाका िफस रज, भेटे रनरी र लाभ टक पो ी ए ड डेरी 

डेभलपमे ट समूह, पाच  तह ािविधक सहायक वा सो सरह पदको खलुा ितयोिगता मक परी ाको पाठ्य म । 

15. देश िनजामती सेवा तथा थानीय सरकारी सेवा अ तगत कृिष सेवा, फूड यूि सन ए ड वािलटी क ोल समहू, पाच  

तह ािविधक सहायक वा सो सरह पदको खलुा ितयोिगता मक परी ाको पाठ्य म 

16. देश िनजामती सेवा थानीय सरकारी सेवा, हे थ इ पे सन समहू सहायक पाँचौ तह, हे थ अिस टे ट, औलो 

सपुरभाइजर खोप सुपरभाइजर, को ड चेन सपुरभाइजर, यकु  सपुरभाइजर, भे टर वन िडिजज क ोल सपुरभाइजर, 

प रवार िनयोजन सपुरभाइजर पदह को खलुा र आ त रक ितयोिगता मक परी ाको पाठ्य म । 

 

 


