
 

 

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

लुम्बिनी प्रदेश 

 

प्रदेश म्नजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगत  

नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर पााँचौ तहका (अप्राम्वम्िक) पदहरुको  

खुला तथा समावेशी प्रम्तयोम्गतात्मक म्लम्खत परीक्षाको म्वज्ञापन 

 

 

सूचना नं. ०१/२०७९/०८०  प्रकाशन म्मम्तिः २०७९/०५।२४ गते 

िढुवाद्वारा पदपूम्तग हुने पदसंख्या सबिन्िी सूचना 

 

कर्मचारी सर्ायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था बर्ोजजर् लजुबबनी प्रदशे सरकार र लजुबबनी प्रदशेका जवजिन्न स्थानीय तहहरुर्ा 

ररक्त रहकेा पदहरुको पदपजूतमका लाजि र्खु्यर्न्री तथा र्जन्रपररषदक्ो कायामलय, लजुबबनी प्रदशेबाट र्ाि िए बर्ोजजर् प्रदशे जनजार्ती सेवा 

अन्तिमत नेपाल प्रशासन सेवा, सार्ान्य प्रशासन सर्हू, सहायकस्तर पााँचौ तहका (अप्रावजिक) पदहरुर्ध्ये प्रचजलत कानून बर्ोजजर् प्रजतशत 

जनिामरण िरी कायर् िएका दहेाय बर्ोजजर्का पदहरु सरुजित राजिएका छन् । बढुवा तफम का पदहरुको पदपजूतम प्रदशे जनजार्ती सेवा र स्थानीय 

तहको सेवा सबबन्िी कानून बर्ोजजर् हुने व्यहोरा सर्ेत सबबजन्ित सवैको जानकारीको लाजि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

 

प्रदेश म्नजामती सेवा तर्ग  सहायक पााँचौं तहका म्वम्िन्न पदहरु 

क्र.सं. पद सेवा, समूह जेष्ठता तथा कायगसबपादन कायगक्षमता मूलयांकन 

१ सहायक प्रशासन/सार्ान्य प्रशासन ७ ३ 

२ लेिा सहायक प्रशासन/लेिा ६ ३ 

३ सहायक प्रशासन/राजश्व १ १ 

जबमा १४ ७ 

 

स्थानीय तहको सहायकस्तर पााँचौ तहका पदहरु 

क)  सेवा - प्रशासन, समूह - आ.ले.प,  पद - आ.ले.प. सहायक 

क्र.सं. म्जलला माग गने स्थानीय तह जेष्ठता तथा कायगसबपादन कायगक्षमता मूलयांकन 

१ िुल्र्ी िकुोट िाउाँपाजलका १ -  

२ रोल्पा थवाङ िाउाँपाजलका १  - 

जबमा २ ० 
 

 

ख)  सेवा - प्रशासन, समूह - लेखा,  पद - लेखा सहायक 

क्र.सं. म्जलला माग गने स्थानीय तह जेष्ठता तथा कायगसबपादन कायगक्षमता मूलयांकन 

१ िुल्र्ी िकुोट िाउाँपाजलका १ -  

२ दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका ६ ३ 

३ पाल्पा रैनादेवी छहरा िाउाँपाजलका १ -  

४ प्युठान सरुर्ारानी िाउाँपाजलका १ -  

जबमा ९ ३ 

 

  



 

 

ग)  सेवा - प्रशासन, समूह - सामान्य प्रशासन,  पद - सहायक 

क्र.सं. म्जलला माग गने स्थानीय तह जेष्ठता तथा कायगसबपादन कायगक्षमता मूलयांकन 

१ अघामिााँची छरदेव िाउाँपाजलका २ १ 

२ अघामिााँची िजूर्कास्थान निरपाजलका १ - 

३ अघामिााँची र्ालारानी िाउाँपाजलका - १ 

४ अघामिााँची जशतिंिा निरपाजलका १ - 

५ िुल्र्ी काजलिण्डकी िाउाँपाजलका १ १ 

६ िुल्र्ी िुल्र्ीदरवार िाउाँपाजलका १ - 

७ िुल्र्ी चन्रकोट िाउाँपाजलका १ १ 

८ िुल्र्ी छरकोट िाउाँपाजलका १ १ 

९ िुल्र्ी िकुोट िाउाँपाजलका २ १ 

१० िुल्र्ी र्ाजलका िाउाँपाजलका २ १ 

११ िुल्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका ३ १ 

१२ िुल्र्ी सत्यवती िाउाँपाजलका १ १ 

१३ दाङ िढवा िाउाँपाजलका ४ २ 

१४ दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका ३ २ 

१५ दाङ राजपुर िाउाँपाजलका २ १ 

१६ दाङ लर्ही निरपाजलका १ १ 

१७ नवलपरासी प्रतापपुर िाउाँपाजलका १ १ 

१९ नवलपरासी रार्ग्रार् निरपाजलका २ १ 

२१ पाल्पा तानसेन निरपाजलका १ - 

२२ पाल्पा जनस्दी िाउाँपाजलका २ १ 

२३ पाल्पा पूवमिोला िाउाँपाजलका १ - 

२४ पाल्पा बिनासकाली िाउाँपाजलका १ - 

२५ पाल्पा र्ाथािढी िाउाँपाजलका २ १ 

२६ पाल्पा रबिा िाउाँपाजलका २ १ 

२७ पाल्पा रार्पुर निरपाजलका ३ १ 

२९ पाल्पा रैनादेवी छहरा िाउाँपाजलका १ १ 

३० प्यूठान िौर्िुी िाउाँपाजलका ३ १ 

३१ बजदमया ठाकुरबाबा निरपाजलका १ १ 

३२ बजदमया बढैयाताल िाउाँपाजलका १ - 

३३ बजदमया बारबजदमया निरपाजलका २ १ 

३४ बजदमया र्िवुन निरपाजलका 2 १ 

३५ रुकुर् पूवम पुथा उत्तरिंिा िाउाँपाजलका ४ २ 

३६ रुकुर् पूवम िरेू् िाउाँपाजलका २ १ 

३७ रुपन्देही कोटहीर्ाई िाउाँपाजलका २ १ 

३८ रुपन्देही लुजबबनी सााँस्कृजतक निरपाजलका २ १ 

३९ रुपन्देही सबर्ररर्ाई िाउाँपाजलका १ - 

४० रोल्पा जरवेणी िाउाँपाजलका १ १ 

४१ रोल्पा थवाङ िाउाँपाजलका २ १ 

४३ रोल्पा सुनछहरी िाउाँपाजलका १ - 

४४ रोल्पा सुजनलस्र्जृत िाउाँपाजलका २ - 

जबमा ६८ ३३ 

 

 

 

  



 

 

 

खुला तथा समावेशी प्रम्तयोम्गतात्मक म्लम्खत परीक्षाको म्वज्ञापन 
 

कर्मचारी सर्ायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था बर्ोजजर् लजुबबनी प्रदशे सरकार अन्तिमत ररक्त रहकेा पदहरुको पदपजूतमका लाजि 

र्खु्यर्न्री तथा र्जन्रपररषदक्ो कायामलय, लजुबबनी प्रदशेबाट र्ाि िए बर्ोजजर्का पदहरुको  िलुा तथा सर्ावेशी प्रजतयोजितात्र्क परीिाद्वारा 

पदपजूतम िनुमपने िएकोले देहाय बर्ोजजर् योग्यता पिेुका उबरे्दवारहरुबाट जवद्यतुीय (Online) दरिास्त आह्वान िररन्छ । तोजकएको न्यनूतर् योग्यता 

पिेुका उबरे्दवारहरुले आयोिको जवद्यतुीय दरिास्त प्रणाली https://ppsconline.lumbini.gov.np बाट Online दरिास्त जदनुपनेछ ।  

 

सूचना नं. ०२/२०७९/०८०  प्रकाशन म्मम्तिः २०७९/०५।२४ गते 

(क)  प्रदेश म्नजामती सेवा अन्तगगत प्रशासन सेवा (अप्राम्वम्िक) पााँचौ तहका पदहरु 

क्र.स. म्वज्ञापन नं. म्वज्ञापनको म्कम्सम सेवा समूह पुनिः म्वज्ञाम्पत संख्या जबमा मागपद संख्या 

१ ADM ५०००१/०७९-८० िलुा प्रशासन 

राजश्व - १  

लेिा - ४  

सार्ान्य प्रशासन - ४ 

२ ADM ५०००२/०७९-८० र्जहला प्रशासन 
लेिा - १  

सार्ान्य प्रशासन - १ 

३ ADM ५०००३/०७९-८० आ.ज. प्रशासन 
लेिा - १ 

सार्ान्य प्रशासन - १  

४ ADM ५०००४/०७९-८० र्िेसी प्रशासन 
लेिा - १ 

सार्ान्य प्रशासन १ १ 

५ ADM ५०००५/०७९-८० दजलत प्रशासन सार्ान्य प्रशासन - १ 

जबमा १६ 
 

 

सूचना नं. ०३/२०७९/०८०  प्रकाशन म्मम्तिः २०७९/०५।२४ गते 

(ख) स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगत प्रशासन सेवा (अप्राम्वम्िक) सहायक पााँचौ तहका पदहरु  

 जवज्ञाजपत पदहरुको संजिप्त जववरणः 

क्र.स. म्वज्ञापन नं. म्वज्ञापनको म्कम्सम सेवा समूह मागपद संख्या 

१ ADM ५०००६/०७९-८० िलुा 

न्याय  क) कानून ६ 

प्रशासन 

ि) आ.ले.प. ५ 

ि) लेिा ४ 

घ) सार्ान्य प्रशासन ३८ 

२ ADM ५०००७/०७९-८० र्जहला प्रशासन 
क) लेिा १ 

ि) सार्ान्य प्रशासन १३ 

३ ADM ५०००८/०७९-८० आ.ज. प्रशासन 
क) लेिा १ 

ि) सार्ान्य प्रशासन २० 

४ ADM ५०००९/०७९-८० र्िेसी प्रशासन 
क) लेिा १ 

ि) सार्ान्य प्रशासन २ 

जबमा ९१ 

 

 

 

  

https://ppsconline.lumbini.gov.np/


 

 

म्वज्ञाम्पत पदहरुको स्थानीय तह अनुसार म्वस्तृत म्ववरण   
 

क्र.सं. म्वज्ञापन नं. 
माग पद म्ववरण 

क्र.स. सेवा/समूह म्जलला माग गने स्थानीय तह म्कम्सम माग पद जबमा पद 

१ ADM 

५०००६/०७९-८० 

क) न्याय/कानून अघामिााँची र्ालारानी िाउाँपाजलका 

िलुा 

१ 

६ 

दाङ िढवा िाउाँपाजलका १ 

दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका १ 

रुपन्देही कोटहीर्ाई िाउाँपाजलका १ 

रुपन्देही सबर्ररर्ाई िाउाँपाजलका १ 

रोल्पा सुजनलस्र्जृत िाउाँपाजलका १ 

ि) प्रशासन/आ.ले.प. पाल्पा बिनासकाली िाउाँपाजलका १ 

५ 

पाल्पा रबिा िाउाँपाजलका १ 

प्यूठान िौर्िुी िाउाँपाजलका १ 

बजदमया बढैयाताल िाउाँपाजलका १ 

रुपन्देही कोटहीर्ाई िाउाँपाजलका १ 

ि) प्रशासन/लेिा दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका ३ 
४ 

बजदमया र्िवुन निरपाजलका १ 

घ) प्रशासन/सा.प्र. अघामिााँची छरदेव िाउाँपाजलका १ 

३८ 

अघामिााँची िजूर्कास्थान निरपाजलका १ 

िुल्र्ी चन्रकोट िाउाँपाजलका १ 

िुल्र्ी िकुोट िाउाँपाजलका १ 

िुल्र्ी र्ाजलका िाउाँपाजलका १ 

िुल्र्ी सत्यवती िाउाँपाजलका १ 

िुल्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका २ 

दाङ िढवा िाउाँपाजलका १ 

दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका २ 

दाङ राजपुर िाउाँपाजलका १ 

दाङ लर्ही निरपाजलका १ 

नवलपरासी प्रतापपुर िाउाँपाजलका १ 

नवलपरासी बदमघाट निरपाजलका १ 

नवलपरासी रार्ग्रार् निरपाजलका १ 

नवलपरासी सरावल िाउाँपाजलका १ 

पाल्पा तानसेन निरपाजलका १ 

पाल्पा जनस्दी िाउाँपाजलका १ 

पाल्पा रार्पुर निरपाजलका १ 

पाल्पा ररब्दीकोट िाउाँपाजलका १ 

पाल्पा रैनादेवी छहरा िाउाँपाजलका १ 

पाल्पा र्ाथािढी िाउाँपाजलका २ 

पाल्पा रबिा िाउाँपाजलका २ 

प्यूठान िौर्िुी िाउाँपाजलका २ 

बजदमया बारबजदमया निरपाजलका १ 

बजदमया र्िवुन निरपाजलका १ 

रुकुर् पूवम िरेू् िाउाँपाजलका १ 

रुकुर् पूवम पुथा उत्तरिंिा िाउाँपाजलका २ 

रुपन्देही कोटहीर्ाई िाउाँपाजलका १ 

रुपन्देही लुजबबनी सााँस्कृजतक निरपाजलका १ 

रुपन्देही सबर्ररर्ाई िाउाँपाजलका १ 

रोल्पा जरवेणी िाउाँपाजलका १ 

रोल्पा सुजनलस्र्जृत िाउाँपाजलका १ 

जबर्ा ५३ 

  



 

 

२ ADM 

५०००७/०७९-८० 

क) प्रशासन/लेिा दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका 

र्जहला 

१ १ 

ि) प्रशासन/सा.प्र. िुल्र्ी र्ाजलका िाउाँपाजलका १ 

१३ 

िुल्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका १ 

िुल्र्ी िुल्र्ीदरवार िाउाँपाजलका १ 

दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका १ 

पाल्पा र्ाथािढी िाउाँपाजलका १ 

पाल्पा रबिा िाउाँपाजलका १ 

प्यूठान िौर्िुी िाउाँपाजलका १ 

बजदमया र्िवुन निरपाजलका १ 

रुकुर् पूवम पुथा उत्तरिंिा िाउाँपाजलका १ 

रुपन्देही कोटहीर्ाई िाउाँपाजलका १ 

रुपन्देही लुजबबनी सााँस्कृजतक निरपाजलका १ 

रुपन्देही सबर्ररर्ाई िाउाँपाजलका १ 

रोल्पा सुजनलस्र्जृत िाउाँपाजलका १ 

जबर्ा १४ 

३ ADM 

५०००८/०७९-८० 

क) प्रशासन/लेिा दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका 

आ.ज. 

१ १ 

ि) प्रशासन/सा.प्र. अघामिााँची छरदेव िाउाँपाजलका १ 

२० 

अघामिााँची िजूर्कास्थान निरपाजलका १ 

अघामिााँची जशतिंिा निरपाजलका १ 

िुल्र्ी चन्रकोट िाउाँपाजलका १ 

िुल्र्ी िकुोट िाउाँपाजलका १ 

िुल्र्ी छरकोट िाउाँपाजलका १ 

दाङ िढवा िाउाँपाजलका १ 

दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका १ 

दाङ राजपुर िाउाँपाजलका १ 

दाङ लर्ही निरपाजलका १ 

नवलपरासी प्रतापपुर िाउाँपाजलका १ 

नवलपरासी रार्ग्रार् निरपाजलका १ 

पाल्पा जनस्दी िाउाँपाजलका १ 

पाल्पा रैनादेवी छहरा िाउाँपाजलका १ 

बजदमया बारबजदमया निरपाजलका १ 

बजदमया ठाकुरबाबा निरपाजलका १ 

रुकुर् पूवम िरेू् िाउाँपाजलका १ 

रुकुर् पूवम पुथा उत्तरिंिा िाउाँपाजलका १ 

रोल्पा थवाङ िाउाँपाजलका १ 

रोल्पा रोल्पा निरपाजलका १ 

जबर्ा २१ 

४ ADM 

५०००९/०७९-८० 

क) प्रशासन/लेिा दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका 

र्िेसी 

१ १ 

ि) प्रशासन/सा.प्र. दाङ िढवा िाउाँपाजलका १ 
२ 

पाल्पा रार्पुर निरपाजलका १ 

जबर्ा ३ 

 

  



 

 

परीक्षाको कायगताम्लकािः 

क्र.स. म्वज्ञापन नं. पद, सेवा, समूह, तह 
परीक्षा म्मम्त र समय 

प्रथम पत्र म्द्वतीय/तृतीय पत्र 

१ 
ADM ५०००१-

५०००५/०७९-८० 

सहायक, प्रदशे जनजार्ती सेवा अन्तिमत 

प्रशासन सेवाका पदहरु, पााँचौ 

२०७९।०७।१७ िते 

वेलकुा ४:३० बजे 
प्रथर् परको नजतजा 

प्रकाशनका सर्यर्ा 

जानकारी िराइनेछ । २ 
ADM ५०००६-

५०००९/०७९-८० 

सहायक, स्थानीय सरकारी सेवा 

अन्तिमत प्रशासन सेवाका पदहरु, पााँचौ 

२०७९।०७।१९ िते 

जदनको २:०० बजे 
 

परीक्षाको म्कम्समिः-  जलजित परीिा, कबप्यटूर सीप परीिण र अन्तवामताम ।  

परीक्षा केन्रिः-   बुटवल । 

परीक्षाको माध्यमिः- परीिाको र्ाध्यर् िाषा नेपाली वा अंगे्रजी अथवा नेपाली र अंगे्रजी दबुै हुन सक्नेछ । 

दरखास्तको माध्यमिः- आयोिको जवद्यतुीय दरिास्त प्रणाली https://ppsconline.lumbini.gov.np र्ाफम त् दरिास्त पेश िनुमपनेछ । 

दरिास्त पेश िने जवजि/तररका सबबन्िी जवस्ततृ जववरण सोही वेवसाइटर्ा राजिएको User Manual र्ा छ । 

उबर्ेदवारहरुले जवद्यतुीय दरिास्त िदाम व्यजक्तित जववरण शदु्धसाँि िरी जववरण दरुुस्त िएको आाँफैले सजुनजित िनुमपनेछ । 

जववरण िदाम अजनवायम रुपर्ा उबर्ेदवारहरुले आफ्नै र्ोबाईल नबबर र इर्ेल ठेिाना उल्लेि िनुम पनेछ । 

दरखास्त दस्तुरिः-  दरिास्त दस्तुर रु. ५००।- (पााँचसय) बुझाउन ुपनेछ । थप सर्हू तथा सर्ावेशी सर्हू तफम का थप जवज्ञापनर्ा आवेदन जदन े

उबर्ेदवारको हकर्ा थप प्रत्येक सर्हूका लाजि रु. २५०।– (दईुसय पचास) थप दस्तुर बुझाउनु पनछे ।  

दरखास्त दस्तुर िुझाउने म्वम्ि र स्थानिः- आयोिको जवद्युतीय दरिास्त (Online Application) प्रणालीबाट फारार् Submit 

िररसकेपजछ Online Payment वा Offline Payment र्ध्ये एक Option छनौट िरी िकु्तानी िने । Online Payment 

िने उबरे्दवारहरुले तोजकएका Wallet हरुर्ध्ये कुनै एक प्रयोि िरी तत्कालै िकु्तानी िनम सजकने छ । Offline Payment 

िने उबर्ेदवारहरुले तोजकएका वैंकहरुर्ध्ये कुनै एक वैंक छनौट िरी िौचर जप्रन्ट िरी सबबजन्ित वैंकर्ा िइ जढलोर्ा दोब्वर 

दस्तुरको िोजलपल्टसबर्र्ा बुझाइसक्नु पनेछ । यस सबबन्िी जबस्ततृ जववरण वेवसाइटर्ा राजिएको User Manual र्ा 

छ । 

 

दरखास्त म्दने अम्न्तम म्मम्तिः- २०७९।०६।१३ ितेसबर् र दोब्बर दस्तुर जतरी २०७९।०६।२३ ितेसबर् ।  

उबमेदवारको उमेरको हदिः– २०७९।०६।१३ सबर् १८ वषम उर्ेर परूा िै परुुष उबर्ेदवारको हकर्ा ३५ वषम ननाघेको र र्जहला तथा 

अपाङ्ि उबरे्दवारहरुको हकर्ा ४० वषम ननाघेको । 

पेश गनुगपने कागजातहरुिः दरिास्त पेश िने उबर्ेदवारले र्ाि िररए अनुसारको सबपणूम जववरण िरी आफ्नो नािररकताको अिाजड तथा 

पछाजड दवुैतफम को िाि, पासपोटम साइजको फोटो र हस्तािर Scan िरी JPG Format र्ा तथा अन्य कािजातहरु जस्तै 

दरिास्त जदने पदको लाजि आवश्यक न्यनूतर् शैजिक योग्यताका प्रर्ाणपर, सर्ावेशी सर्हूर्ा दरिास्त जदने 

उबर्ेदवारहरुको हकर्ा सर्ावेशी जववरण िलु्ने कािजातहरु सक्कल नै Scan िरी PDF Format र्ा तोजकएकै स्थानर्ा 

Upload िनुमपनेछ । 

पदमा रही गनुगपने कामको म्ववरणिः- सेवा, सर्हू सबबन्िी प्रदशे/स्थानीय सरकारले तोके बर्ोजजर् । 

सेवा, शतग र सुम्विािः- सेवा, शतम र सजुविा प्रचजलत कानून बर्ोजजर् हुने ।   

सेवा सबिन्िी मन्त्रालयिः- सेवा, सर्हू सञ्चालन िने लजुबबनी प्रदशे सरकारको सबबजन्ित र्न्रालय तथा सबबजन्ित स्थानीय तह । 

  

https://ppsconline.lumbini.gov.np/


 

 

आवश्यक न्यूनतम योग्यतािः  

जनजार्ती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० बर्ोजजर् अयोग्य निएको हुनुका साथै जनजार्ती सेवा जनयर्ावली, २०५० को जनयर् १५ 

बर्ोजजर् तोजकएका दहेाय अनुसारको न्यनूतर् शैजिक योग्यता प्राप्त िरेको हुनु पनेछ ।  

१)  नेपाल न्याय सेवा, कानून सर्हूका लाजिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट प्रवीणता प्रर्ाणपर तह वा सो सरह उत्तीणम िरेको । 

२)  नेपाल प्रशासन सेवा, सार्ान्य प्रशासन सर्हूका लाजिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट प्रवीणता प्रर्ाणपर तह वा सो सरह उत्तीणम 

िरेको । 

३)  नेपाल प्रशासन सेवा, लेिा सर्हूका लाजिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा बाजणज्यशास्त्र वा अथमशास्त्र, िजणत, 

तथयांकशास्त्र वा जनप्रशासन र्ध्ये कुनै एक र्लू जवषय जलई प्रवीणता प्रर्ाणपर वा सो सरह उत्तीणम िरेको । 

४)  नेपाल प्रशासन सेवा, आ.ले.प. सर्हूका लाजिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा बाजणज्यशास्त्र वा अथमशास्त्र, 

िजणत, तथयांकशास्त्र वा जनप्रशासन र्ध्ये कुनै एक र्लू जवषय जलई प्रवीणता प्रर्ाणपर वा सो सरह उत्तीणम िरेको । 

५)  नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व सर्ूहका लाजिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा बाजणज्यशास्त्रर्ा प्रवीणता प्रर्ाणपर 

तह वा अथमशास्त्र, िजणत, तथयांकशास्त्र वा जनप्रशासन र्ध्ये कुनै एक र्लू जवषय जलई प्रवीणता प्रर्ाणपर वा सो सरह उत्तीणम 

िरेको । 

नोटिः गे्रजडङ प्रणाली लाि ूिए पिात् प्रवीणता प्रर्ाण पर तह वा सो सरह परीिा उत्तीणम िने उबर्ेदवारहरुको हकर्ा CGPA1.6 वा 

सोिन्दा र्ाजथको गे्रड प्वाइण्ट प्राप्त िरेकोलाई न्यनूतर् योग्यता परूा िएको र्ाजननेछ । 

 

समावेशी समूहका म्वज्ञापनमा दरखास्त म्दने उबमेदवारहरुका लाम्ग म्वशेष म्नदशेन  

सर्ावेशी सर्हूतफम का पदहरुर्ा दरिास्त जदन चाहने उबर्ेदवाहरुले दरिास्त जदने सर्यर्ा दहेायअनुसारका कािजातहरु तयार िरी 

दरिास्त जदनुपनेछ ।   

(क)  आजदवासी जनजाजतका हकर्ा नेपाल आजदवासी जनजाजत उत्थान राजरिय प्रजतष्ठान ऐनर्ा सचूीकृत िएको जाजतको हकर्ा सोही 

सचूीको आिारर्ा, तर नेपाल आजदवासी जनजाजत उत्थान राजरिय प्रजतष्ठान ऐनर्ा सचूीकृत िएको जाजत जिर एकिन्दा बढी 

थरहरु िएर्ा प्रर्िु जजल्ला अजिकारीबाट सचूीकृत िएको जाजत जिरको थर िनी प्रर्ाजणत िराएको कािजात ।   

(ि)  र्िेसीका हकर्ा नेपाल सरकारले नेपाल राजपरर्ा सचूना प्रकाशन िरी तोके बर्ोजजर्को संस्थाबाट र्िेसी िनी प्रर्ाजणत िरेको 

कािजात वा प्रर्िु जजल्ला अजिकारीबाट र्िेसी िनी प्रर्ाजणत िराएको कािजात ।   

(ि)   दजलतका हकर्ा राजरिय दजलत आयोिबाट सचूीकृत िएको जाजतको हकर्ा सोही सचूीको आिारर्ा, तर राजरिय दजलत 

आयोिबाट सचूीकृत िएको जाजत जिर एकिन्दा बढी थरहरु िएर्ा प्रर्िु जजल्ला अजिकारीबाट सचूीकृत िएको जाजत जिरको 

थर िनी प्रर्ाजणत िराएको कािजात ।   

रष्टव्य  

(क)  दोब्बर दस्तुरको बयादलाई उर्ेर, शैजिक योग्यता, अनुिव अवजि र अन्य योग्यताको प्रयोजनको लाजि िणना िररने छैन ।  

(ि)  आयोिद्वारा तोजकएको बयादजिर पेश निएको वा न्यनूतर् योग्यता नपिुेको वा तोजकएको अन्य जववरण निलुेको वा तोजकएको 

दस्तुर नबुझाएको दरिास्त स्वीकृत िररने छैन ।  

(ि)  जलजित परीिाको हकर्ा सहयोिी लेिक र्ाि िने उबर्ेदवारले जलजित परीिा शरुु हुनुिन्दा कबतीर्ा ७ (सात) जदन अिावै 

आयोिको कायामलयर्ा सबपकम  राख्नु पनेछ । अन्यथा सहयोिी लेिक उपलब्ि िराउन आयोि वाध्य हुनेछैन ।    

(घ)   जलजित परीिार्ा परीिाथीले अजनवायम रुपर्ा कालो र्सी र्ार प्रयोि िनुमपनेछ । प्रथर् परको परीिाको उत्तरपजुस्तका OMR 

प्रजवजिको हुनेछ । 

(ङ) िलुा तथा सर्ावेशीतफम को जलजित परीिाबाट छनौट िएका उबर्ेदवारहरुको नजतजा प्रकाशन िदाम वणामनुक्रर्का आिारर्ा सबै 

सेवा, सर्हूको एकर्षु्ट रुपर्ा प्रकाशन िररनेछ । 

(च)  स्थानीय तहको जवज्ञापनर्ा दरिास्त जदई जलजित परीिाबाट छनौट िएका उबर्ेदवारले अन्तवामतामर्ा सजबर्जलत हुनु अिाजड 

स्थानीय तहहरुको प्राथजर्कताक्रर् अजनवायम रुपले िनुमपनेछ । प्राथजर्कताक्रर् निने उबर्ेदवारलाई अन्तवामतामर्ा सहिािी िराइने 

छैन । सबै चरणको परीिा पिात् प्राप्त हुन आएको योग्यताक्रर् (Merit Order) र उबरे्दवारले रोजेको स्थानीय तहको 

प्राथजर्कताक्रर् (Priority Order) अनुसार जनयजुक्तको लाजि जसफाररश िररनेछ । 



 

 

(छ)  सर्ावेशी सर्हूतफम  जलजित परीिावाट छनौट िएका उबर्ेदवारहरुले सर्ावेशी सर्हूको प्राथजर्कताक्रर् रोज्न पाउने छैनन ् । 

उबरे्दवारले दरिास्त फारार्र्ा उल्लेि िरेको सर्ावेशी सर्हूहरुको आिारर्ा आयोिको प्रचजलत व्यवस्था अनुसार 

उबर्ेदवारको सर्ावेशी सर्हू कायर् हुनेछ । 

(ज)  जलजित परीिाबाट कबप्यटुर सीप परीिण र अन्तवामतामका लाजि िलुा र सर्ावेशी तथा एकिन्दा बढी सर्ावेशी सर्हूर्ा छनौट 

िएका उबर्ेदवारलाई एक पटक र्ार कबप्यटुर सीप परीिण र अन्तवामतामर्ा सजबर्जलत हुने िरी कायमक्रर् जनिामरण हुनेछ ।  

(झ)  पाठ्यक्रर् आयोिको वेबसाइट https://ppsc.p5.gov.np/course/ तथा    

https://drive.google.com/file/d/1JoGn6FoNzSyjRwe29NyPkeo8WAnA9s9q/view?usp=sharing  

बाट प्राप्त िनम सजकने छ ।   

(ञ) कोजिड-१९ संक्रार्क रोिबाट सजृना हुन सक्ने स्वास्थय जोजिर्लाई र्ध्यनजर िरी आयोिबाट सञ्चालन हुने प्रजतयोजितात्र्क 

परीिालाई व्यवजस्थत र प्रिावकारी रुपर्ा सञ्चालन िनम संक्रर्णको जवशेष अवस्थार्ा आयोिले तयार िरेको स्वास्थय सबवन्िी 

र्ापदण्ड अपनाइने छ । 

(ट) पजहलो पटक जवज्ञापन प्रकाशन िदाम तोजकएको दरिास्त जदने अजन्तर् जर्जतजिर जनिामररत शैजिक योग्यता हाजसल िररसकेको हुनु 

पनेछ । जवदशेी जशिण संस्थाबाट शैजिक उपाजि हाजसल िरेका उबर्ेदवारहरुले सबबजन्ित जनकायबाट आफूले प्राप्त िरेको 

योग्यताको सर्किता जनिामरण िराएको हुनु पदमछ तर नेपालका जवश्वजवद्यालयहरुबाट जनिामररत शैजिक योग्यता परूा िरी जनिामररत 

पदर्ा आवेदन जदने उबर्ेदवारहरुले जसंिल दस्तुर बुझाएर दरिास्त जदने अजन्तर् जदनसबर् दरिास्त साथ पेश िनुमपने न्यनूतर् 

शैजिक योग्यताको प्रर्ाणपर वा लब्िाङ्क पर (िान्सजक्रप्ट) सर्यावजिको कारणले पेश िनम नसक्ने उबरे्दवारहरुको हकर्ा, यजद 

उक्त जसंिल दस्तुर बुझाएर दरिास्त जदने अजन्तर् जदनजिर सबबजन्ित जवश्वजवद्यालयबाट परीिाफल प्रकाजशत िइसकेको रहछे र 

सो पष्ु्टयाई हुनेिरी सबबजन्ित जवश्वजवद्यालय वा जशिण संस्थाबाट सबबजन्ित जवद्याथीले सो अवजिजिर उक्त उपाजिको सबै 

परीिाहरु उत्तीणम िररसकेको (सबै वषम, सबै सेर्ेष्टरका परीिा, थेजसस, प्राजक्टल र अन्य आवश्यकता परूा िररसकेको व्यहोरा) 

िन्ने जववरण सजहतको पर र सबै सेर्ेष्टरको लब्िाङ्कपर पेश िरेर्ा त्यस्ता उबर्ेदवारको न्यनूतर् योग्यता परूा िएको र्ाजननेछ  ।  

(ठ)  दरिास्त िने तररका सबवन्िी जानकारीको लाजि वेवसाइटर्ा राजिएको User Manual हनेम सजकनेछ । 
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