
k|b]z nf]s ;]jf cfof]u
n'lDagL k|b]z

Online Application
User Manual

ljB'tLo b/vf:t
k|of]ustf{ dfu{bz{g



Contents 

१ . प्रदेश लोक सेवा आयोगको ववदु्यतीय दरखास्त प्रणालीको प्रयोग बारे ............................................... 1 

१.१ कागजातको बारेमा .................................................................................................................... 1 

१.२ प्रदशे लोक सेवा आयोगको ववद्यतुीय दरखास्त प्रणालीको बारेमा .......................................................... 1 

२.चरणहरु (Steps) ........................................................................................................................... 1 

२.१ .FAQ (बारम्बार सोविने प्रश्नहरु ) ................................................................................................. 1 

२.२  नयााँ प्रयोगकताा दताा (Registration) ........................................................................................... 3 

२.२ .१ ई-मेल नआएको खण्डमा ..................................................................................................... 5 

२.२ .२ पासवडा वबवसान ुभएको खण्डमा ............................................................................................. 6 

२.३  प्रयोगकताा लग-इन (LOGIN) ................................................................................................... 8 

२.४ ड्यासबोडा (Dashboard) .......................................................................................................... 8 

२.४.१  मरेो प्रोफाइल .................................................................................................................... 9 

२.४ .२ ररक्त पद ........................................................................................................................ 24 

२.४.३  मरेो आवदेन ................................................................................................................... 27 

२.४.४ प्रवेश पत्र डाउनलोड गना (To download admit card) .......................................................... 29 

३  .प्रयोगकताा पुवस्तका (User Manual) डाउनलोड गना ..................................................................... 31 

 

 

  



PPSC-Lumbini- 1 
 

१ . प्रदेश लोक सेवा आयोगको ववदु्यतीय दरखास्त प्रणालीको प्रयोग बारे 
 

 १.१ कागजातको बारेमा  

यस कागजातले प्रदशे लोक सवेा आयोग, लवुम्बनी  प्रदशेको ववद्यतुीय दरखास्त प्रणालीको प्रयोग कसरी गन ेभन्न े

बारेमा जानकारी प्रदान गदाछ । ववद्यतुीय दरखास्त प्रणालीको उपयोग गना प्रयोगकतााले यस कागजातमा भएको 

चरणहरूको सहायता वलन सक्नहुुनछे । 

१.२ प्रदशे लोक सेवा आयोगको ववद्यतुीय दरखास्त प्रणालीको बारेमा 

यो प्रणाली पणूा रूपमा लवुम्बनी प्रदशेको  लावग वेब आिाररत सफ्टवेयर अनपु्रयोग हो । जनु सरकारी ववभागहरू 

बीच ररपोटा सचंारण गना आवश्यक पदाछ । यस प्रणाली कुन ैपवन ब्राउजरमा चलाउन सवकन्छ र ईन्टरनटेमा उपलब्ि 

हुनछे । यस प्रणालीको उपयोग गरी प्रयोगकतााले लवुम्बनी प्रदशे लोक सवेा आयोगले ववज्ञापन प्रकावशत गरेको  

ररक्त पदमा दरखास्त वदन सक्नहुुनछे । 

२.चरणहरु (Steps) 

२.१ .FAQ (बारम्बार सोविने प्रश्नहरु ) 

प्रणाली प्रयोग गदाा प्रयोगकताालाई  वववभन्न प्रश्नहरु आउन सक्छन ्। त्यसलैे लग–इन पषृ्ठमा रहकेो FAQ मा वववभन्न 

प्रश्नको उत्तर हनेुाहोस ्। 

चरण १: तपाईको वेब ब्राउजर (फायरफक्स    , गगुल क्रोम     , इन्टरनटे एक्सप्लोरर  ) खोल्नहुोस ् र 

प्रदशे लोक सवेा आयोग, लवुम्बनी  प्रदशेको  यआूरएल (URL) https://ppsconline.lumbini.gov.np 

प्रववष्ट गनुाहोस ्। 

प्रयोगकताा प्रदशे लोक सवेा आयोग, लवुम्बनी  प्रदशेको प्रणालीमा वनदवेशत हुनछेन ्। 

चरण २ : लग–इन पषृ्ठमा रहकेो FAQ’s (बारम्बार सोविन ेप्रश्नहरु ) मा वक्लक गनुाहोस ्र वववभन्न प्रश्नहरुको उत्तर 

हनेुाहोस ्। 
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FAQ’s पषृ्ठ यस प्रकार रहकेो छ: 
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२.२  नयााँ प्रयोगकताा दताा (Registration) 

 चरण १: तपाईको वेब ब्राउजर( फायरफक्स  , गगुल क्रोम  , इन्टरनटे एक्सप्लोरर ) खोल्नहुोस ् र प्रदशे 

लोक सवेा आयोग, लवुम्बनी प्रदशेको  यआूरएल https://ppsconline.lumbini.gov.np/#/login 

(URL) प्रववष्ट गनुाहोस ्। 

प्रयोगकताा प्रदशे लोक सवेा आयोग, लवुम्बनी प्रदशेको प्रणालीमा वनदवेशत हुनछेन ्। नेपाली भाषा छनौट 

गनाको लावग मावि रहकेो नपेा ववकल्प  र अंग्रेजी भाषा छनौट गनाको लावग  En  ववकल्प छनौट गनुाहोस ्। 

 

चरण २: प्रणालीमा नयााँ प्रयोगकताा दताा गना दताा गनुाहोस ्बटनमा वक्लक गनुाहोस ्। 

 

प्रयोगकताा दताा फाराममा वनदवेशत हुनछेन ्। दताा फाराममा प्रयोगकतााले आफ्नो व्यवक्तगत वववरणहरू भरेर 

दताा गनुा पनछे । 

चरण ३ : सब ैवववरणहरू प्रववष्ट गरेर फाराम भनुाहोस ्र बझुाउनहुोस ्बटन वक्लक गनुाहोस ्। 
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दताा सफल भएपवछ तपाईल ेदताा गनुाभएको ईमले आइडी को मले बक्समा प्रणालीबाट अस्िायी पासवडा जेनरेेट 

हुनछे । इमले अनसुार click here मा वक्लक गरी आफ्नो प्रयोगकताा नाम र अस्िायी पासवडा प्रववष्ट गनुाहोस ्र तपाई 

नयााँ पासवडा वसजाना गन ेपषृ्ठमा पगु्नहुुनछे । प्रणालीमा लग-इन गदाा  आफ्नो प्रयोगकताा नाम /इमले र तपाईल े 

वसजाना गनुाभएको नयााँ पासवडा प्रववष्ट गनुाहोस ्। 
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२.२ .१ ई-मेल नआएको खण्डमा  

यवद सफल दताा पवछ पवन तपाईल ेदताा गनुाभएको इमले आइडीमा  ईमले पाउन ुभएन भन े यसको अको 

ववकल्प प्रयोग गना  लग-इन पषृ्ठमा रहकेो ईमले पाउन ुभएन ? ववकल्पमा  वक्लक गनुाहोस ्। 

 कृपया यवद तपाईलें नयााँ खाता बनाउन ेक्रममा ईमेल प्राप्त गनुाभएको छैन मात्र यो सवुविा प्रयोग गनुाहोला। 

 यवद तपाईलें पासवडा बदवलसक्न ुभएको छैन भन ेयस प्रवक्रयाद्वारा तपाईले एक पटकमात्र पासवडा पररवतान गनासक्नहुुन्छ । 

 पासवडा पररवतान गनाका लावग तपाईकंो प्रयोगकताा नाम, ईमेल र मोबाइल नम्बर प्रदान गनुाहोस ्। वसस्टमल ेवैि वववरण प्रदान गरेपवछ मात्र 

पासवडा पररवतान गना अनुमवत वदनेछ । 

 

प्रयोगकताा पासवडा अनरुोि पषृ्ठमा पगु्नहुुनछे । फारामको सब ै वववरण भनुाहोस ् र बझुाउनहुोस ् बटनमा वक्लक 

गनुाहोस ्।  

 

प्रयोगकताा पासवडा पररवतान पषृ्ठमा पगु्नहुुनछे । कृपया नयााँ पासवडा सटे गनुाहोस ्र बझुाउनहुोस ्बटनमा वक्लक 

गनुाहोस ्। 
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पासवडा सटे गन ेप्रवक्रया सफल भएपवछ तल “Password successfully changed “ भन्न ेपप-अप 

आउनछे । 

भखार सटे गनुाभएको पासवडा र आफ्नो  प्रयोगकताा नामको प्रयोगले प्रणालीमा -लग-इन गनुाहोस ्र प्रणालीको 

प्रयोग गनुाहोस ्। 

 

२.२ .२ पासवडड बिर्सडनु भएको खण्डमा  

यवद सफल दताा प्रवक्रया पवछ तपाईले आफ्नो पासवडा वबवसान ुभएको छ भन ेलग-इन पषृ्ठमा रहकेो पासवडा 

भलु्नभुयो मा वक्लक गनुाहोस ् । 

 

आफूले दताा गनुाभएको इमले आइडी प्रववष्ट गनुाहोस ्र बुझाउनहुोस ्बटनमा वक्लक गनुाहोस ्। 
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तपाईले भखार बझुाउन ुभएको इमले आइडीमा Click here वलंक सवहतको इमले आउनछे । 

 

 

इमलेको Click here वलंकमा वक्लक गनुाहोस ्र तपाई पासवडा ररसटे पषृ्ठमा पगु्नहुुनछे । नयााँ पासवडा प्रववष्ट  

गनुाहोस ्र बझुाउनहुोस ्बटनमा वक्लक गनुाहोस ्र नयााँ पासवडाको प्रयोगले प्रणालीमा लग-इन गनुाहोस ् । 
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२.३  प्रयोगकताा लग-इन (LOGIN) 

दताा सफल भएपवछ आफ्नो प्रयोगकताा नाम वा इमले  र पासवडा लग-इन पजेमा भरेर बझुाउनहुोस ् र 

ड्यासबोडामा प्रवेश गनुाहोस ्। 

 

२.४ ड्यासबोडा (Dashboard) 

सफल लग-इन पवछ प्रयोगकताा ड्यासबोडामा वनदवेशत हुनछेन ्। 

 ड्यासबोडाका लावग मोड्यलुहरू: 

 मेरो प्रोफाइल 

 ररक्त पद 

 मेरो आवेदन  

 

तपाईकंो प्रोफाइल परूा गना प्रोफाइलमा जानहुोस ्बटनमा वक्लक गनुाहोस ्वा पषृ्ठको बााँयापरिमा रहकेो मरेो 

प्रोफाइल मनेमुा वक्लक गनुाहोस ्। 
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२.४.१  मेरो प्रोफाइल 

मरेो प्रोफाइल परुा गना व्यवक्तगत वववरणहरू, अवतररक्त वववरणहरू, सम्पका , वशक्षा, तावलम , व्यवसावयक 

पररषद,् अनभुव, कागजातहरू र पवूाावलोकनका लावग सब ैवववरणहरू भनुाहोस ्। 

 

व्यबिगत बववरणहरू  

मरेो प्रोफाइलमा रहकेो व्यवक्तगत फारामको सब ैआवश्यक वववरणहरू भनुाहोस ्र अको पषृ्ठमा जान पषृ्ठको 

तलपरि रहकेो अको बटन वक्लक गनुाहोस ्। यसरी तपाईकंो वववरणहरू प्रणालीमा अपडेट हुनछे । 
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अको बटन वक्लक गरेपवछ  वववरण सफल रुपमा भररएको  खण्डमा ‘Data has been successfully 

updated’  भनरे तल पप-अप सन्दशे आउनछे । 

 

अबतररि बववरणहरू 

मरेो प्रोफाइलमा रहकेो अवतररक्त वववरण फारामको सबै आवश्यक वववरणहरू भनुाहोस ्र अको पषृ्ठमा जान 

पषृ्ठको तलपरि रहकेो अको बटन वक्लक गनुाहोस ्। 
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फाइल  अपलोड गना Browse बटनमा वक्लक गनुाहोस ्र आफ्नो कम्प्यटुर/मोबाइलबाट  फाइल खोवज 

अपलोड गनुाहोस ्। 

 

नोट : अपलोड गररएको तस्वीर / कागजात ५००KB भन्दा बढी हुन ुहुाँदनै र वप्रन्ट गदाा पवन स्पष्ट हुन आवश्यक छ । 
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सम्पकड  

मरेो प्रोफाइलमा रहकेो सम्पका  फारामको सब ैआवश्यक वववरणहरू भनुाहोस ्र अको पषृ्ठमा जान पषृ्ठको 

तलपरि रहकेो अको बटन वक्लक गनुाहोस ्। 

 

 

बिक्षा 

मरेो प्रोफाइलमा रहकेो वशक्षा फारामको सबै आवश्यक वववरणहरू भनुाहोस ्र अको पषृ्ठमा जान  पषृ्ठको 

तलपरि रहकेो अको बटन वक्लक गनुाहोस ्। 

िबैक्षक बववरण थप्न 

आफ्नो शवैक्षक वववरण िप्न पषृ्ठको मावि  दायााँपरि रहकेो नयााँ िप्नहुोस ्बटनमा वक्लक गनुाहोस ्। 
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शवैक्षक वववरणको फाराम भरेपवछ बझुाउनहुोस ्बटनमा वक्लक गनुाहोस ्। 

 

Browse (कागजात अपलोड ) 

प्रमाणपत्र अपलोड गना Browse बटनमा वक्लक गनुाहोस ् र आफ्नो कम्प्यटुर/मोबाइलबाट प्रमाणपत्रको फाइल 

खोवज अपलोड गनुाहोस ्। 

 

नोट : अपलोड गररएको तबववर / कागजात ५०० KB भन्दा िढी हुन ुहुुँदनै र बप्रन्ट गदाड पबन वपष्ट हुन आवश्यक छ । 

तपाईले भखार भनुाभएको  फाराम यस प्रकार सचूीमा  दवेखन ेछ । शवैक्षक उपावि अनसुार तपाईले अरू पवन 

वववरण र फाइल िप्न सक्नहुुनछे, त्यसको लावग पनुः मावि  दायााँपरि रहकेो नयााँ िप्नहुोस ्बटनमा वक्लक 

गरी शवैक्षक वववरण िप्नहुोस ्। 
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सम्पादन (edit)गनड 

तपाईल ेभनुाभएको शवैक्षक वववरणको फाराम सम्पादन गना काया मा रहकेो edit आइकन  वक्लक गनुाहोस ्। 

 

मटेाउन(delete) 

तपाईल ेभनुाभएको शवैक्षक वववरण मटेाउन कायामा रहकेो delete आइकन वक्लक गनुाहोस ्। 

 

ताबलम 

मरेो प्रोफाइलमा रहकेो तावलम फारामको सब ैआवश्यक वववरणहरू भनुाहोस ्र अको पषृ्ठमा जान पषृ्ठको तलपरि 

रहकेो अको बटन वक्लक गनुाहोस ्। 
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ताबलम बववरण थप्न 

आफ्नो तावलम वववरण िप्न पषृ्ठको मावि  दायााँपरि रहकेो नयााँ िप्नहुोस ्बटनमा वक्लक गनुाहोस ्। 

 

तावलमको वववरण फाराम यस प्रकार दवेखनछे । फाराममा आवश्यक वववरणहरू तिा कागजात भनुाहोस ्र 

बझुाउनहुोस ् बटन वक्लक गनुाहोस ्। रद्द गना परेमा रद्द गनुाहोस ्बटनमा वक्लक गनुाहोस ्। 
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 रद्द गनड 

 

 

तावलमको सचुी यस प्रकार दवेखनछे । 

 

सम्पादन (edit) गनड 

तपाईल ेभनुा भएको तावलम  वववरणको फाराम सम्पादन गना काया मा रहकेो edit  आइकन वक्लक गनुाहोस ्। 

 

मटेाउन( to delete) 

तपाईल ेभनुा भएको तावलम  वववरण मटेाउन  काया मा रहकेो delete   आइकन वक्लक गनुाहोस ्। 
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व्यवसाबयक पररषद 

मरेो प्रोफाइलमा रहकेो व्यवसावयक पररषद फारामको सब ैआवश्यक वववरणहरू भनुाहोस ्र अको पषृ्ठमा जान पषृ्ठको 

तलपरि रहकेो अको बटन वक्लक गनुाहोस ्। 

व्यवसाबयक पररषद बववरण भनड 

आफ्नो व्यवसावयक पररषद वववरण िप्न पषृ्ठको मावि  दायााँपरि रहकेो नयााँ िप्नहुोस ्बटनमा वक्लक गनुाहोस ्। 

 

व्यवसावयक पररषद वववरण फाराम यस प्रकार दवेखनछे । फाराममा आवश्यक वववरणहरू तिा कागजात भनुाहोस ्

र अको बटन वक्लक गनुाहोस ्। 

 

व्यवसावयक पररषद वववरण  सचुी यस प्रकार दवेखनछे । 

 

तपाईल ेभनुाभएको व्यवसावयक पररषद  वववरणको फाराम सम्पादन गना काया मा रहकेो edit  आइकन वक्लक 

गनुाहोस ्। 
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तपाईल ेभनुाभएको तावलम  वववरण मटेाउन  काया मा रहकेो delete   आइकन वक्लक गनुाहोस ्।

 

अनुभव  

मरेो प्रोफाइलमा रहकेो अनभुव फारामको सब ैआवश्यक वववरणहरू भनुाहोस ्र अको पषृ्ठमा जान अको बटन वक्लक 

गनुाहोस ्। 

 

अनभुव बववरण भनड/थप्न 

आफ्नो तावलम वववरण िप्न पषृ्ठको मावि  दायााँपरि रहकेो नयााँ िप्नहुोस ्बटनमा वक्लक गनुाहोस ्। 

 

अनभुवको वववरण फाराम यस प्रकार भनुाहोस ् । फाराममा आवश्यक वववरणहरू तिा कागजात भनुाहोस ् र 

बझुाउनहुोस ् बटन वक्लक गनुाहोस ्। रद्द गना परेमा रद्द गनुाहोस ्बटनमा वक्लक गनुाहोस ्। 



PPSC-Lumbini- 19 
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कागजात 

मरेो प्रोफाइलमा रहकेो कागजात फारामको सब ैआवश्यक वववरणहरू भनुाहोस ्र अको पषृ्ठमा जान अको बटन 

वक्लक गनुाहोस ्। 

 

फोटो अपलोड गनड 

पषृ्ठको दााँयापरि रहकेो फोटो अपलोड खण्डमा आफ्नो हस्ताक्षरको स्क्यान फोटो अपलोड गनुाहोस ्र बााँयापरि 

रहकेो खण्डमा आफ्नो हालसाल ैवखवचएको फोटो अपलोड गनुाहोस ्। 
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अपलोड गररएको फोटो यस प्रकार दवेखनछे । 

 

 

नागररकता प्रमाणपत्र अपलोड गनड 

आफ्नो नागररकता प्रमाणपत्र अपलोड गना तल रहकेो अपलोड वा बदल्नहुोस ्बटनमा वक्लक गनुाहोस ्र  आफ्नो 

नागररकताको अगावड र पछावड दवैुको फोटो अपलोड गनुाहोस ्। 
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सब ैफोटो तिा कागजात अपलोड गररसकेपवछ अको बटनमा वक्लक गनुाहोस ्। 

 

 

पवूाडवलोकन 

मरेो प्रोफाइलमा रहकेो पवूाावलोकनमा मरेो प्रोफाइलमा भनुाभएको आफ्नो सब ै वववरण अवलोकन गनुाहोस ् र 

सच्याउन परेमा अवगल्लो पषृ्ठहरूमा गएर सच्याउन सक्नहुुनछे । पवूाावलोकन पषृ्ठमा तपाईले आफ्नो मास्टर आइडी 

पवन  दखे्न सक्नहुुन्छ । 
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२.४ .२ ररि पद  

प्रदशे लोक सवेा आयोगले प्रकाशन गरेको ररक्त पदको सचुी हनेाको लावग पषृ्ठको बााँयापरिमा रहकेो  ररक्त पद मनेमुा 

वक्लक गनुाहोस ्। 

 

आफूले चाहकेो ररक्त पदमा दरखास्त वदन  दायााँपरि रहकेो ववस्ततृ वववरण हनेुाहोस ्मा वक्लक गनुाहोस ्। 
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तपाई  दरखास्त वदन ेपषृ्ठमा वनदवेशत हुनहुुनछे । 

 

 

सरुुमा कोटा छनौट गनुाहोस ्र सबै आवश्यक वववरणहरु भनुाहोस ्र Apply बटनमा वक्लक गनुाहोस ्। 

 

 

माविको वववरण विक छ वक छैन एवकन भए मात्र "हो, वनवित गनुाहोस"् वक्लक गरेर अगावड बढ्नहुोला । 

 एक चोवट वनवित  गरेको वववरण  सच्याउन वमल्ने छैन । 

 यवद माविको वववरण विक नभएको खण्डमा 'रद्द गनुाहोस'् मा  वक्लक गरर पुन: सच्याइ अगाडी बढ्न वमल्ने छ । 
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रद्द गना परेमा रद्द गनुाहोस ्बटनमा वक्लक गनुाहोस ्। 

 

दरखास्त प्रवक्रया सफल भएको पप- अप सदंशे आउनछे । 
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दरखावत दवतरु िझुाउन 

ररक्त पदमा दरखास्त वदन तपाइल ेदरखास्त दस्तरु आयोगले तोकेकै वमवत र समय वभत्र ैतोवकएको वैंकमा बझुाउन 

अवनवाया छ । भकु्तानीको प्रवक्रया परुा गना Pay applied advertisement बटनमा वक्लक गनुाहोस ्। 

 

२.४.३  मेरो आवेदन  

तपाई मरेो आवेदन पषृ्ठमा वनदवेशत हुनहुुनछे । यस पषृ्ठमा रहकेो Pay (वतनुाहोस ्) बटनमा वक्लक गनुाहोस ्। 

 

 

भौचर अपलोड 

 भौचर अपलोड गना प्रदशे लोकसवेा आयोग, लवुम्बनी  प्रदशेले तोकेको बैंक र खाता न ं मा वतनुा भएको  

भकु्तानीको सक्कल भौचर अपलोड गनुापनछे । 

भौचर अपलोड गन ेफाराम यस प्रकार हुनछे  । भौचर अपलोड गदाा भौचरमा आफ्नो मास्टर आइडी पवन  

लेखी स्क्यान गरी  jpg /png फमटेमा स्पष्ट फोटो अपलोड गनुाहोस । 
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भकु्तानी गनुाभएको भौचर browse मा वक्लक गरेर अपलोड गनुाहोस ्। 

 

भौचर बझुाउन हो वनवित गनुाहोश बटनमा वक्लक गनुाहोस ्। 
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नोट : तपाईले दिनभुएको आवेिन  प्रिशे लोकसेवा आयोगबाट चके गरि स्वीकृत गनन पन ेभएकाले आवेिन दस्िदत pending बाट 

approved हुन केदह समय लाग्नछे । तपाईको आवेिन स्वीकृत भएपदछ प्रणालीमा approved िदेिनाका साि सािै तपाईले ितान 

गनुनभएको इमले आइडीमा पदन  आवेिन होल्ड /स्वीकृत /अस्वीकृत गरिएको इमले आउनछे । 

 

 

 

ववीकृत आवदेन हनेड  

लोकसवेा आयोगबाट स्वीकृत भएको आवेदन हनेा मरेो आवदेन अन्तगात रहकेो स्वीकृत आवेदनमा वक्लक 

गनुाहोस ्र स्वीकृत /पवेन्डङ्ग/अस्वीकृत  सबै आवेदन हनेा सबै आवेदनमा वक्लक गनुाहोस ्। 

 

 

 

२.४.४ प्रवेि पत्र डाउनलोड गनड (To download admit card) 

तपाइको आवेदन स्वीकृत भएको छ भन ेतपाईले यस ैप्रणालीबाट आफ्नो प्रवेश पत्र डाउनलोड गना सक्नहुुनछे । 

प्रवेश पत्र डाउनलोड गना स्वीकृत आवेदनमा गई डाउनलोड एडवमटकाडा बटनमा वक्लक गनुाहोस ्। अिवा सबै 

आवेदन मनेमुा गई आवेदनको वववरण हनेुाहोस ्मा वक्लक गरर पवन डाउनलोड गना सक्नहुुनछे । 
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प्रविे पत्रको नमनुा यस प्रकार रहकेो छ : 

 

        फफग :प्रवेि पत्र नमुना  
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३  .प्रयोगकताड पबुवतका (User Manual) डाउनलोड गनड 

प्रयोगकताा पवुस्तका डाउनलोड गना लग-इन पषृ्ठमा रहको प्रयोगकताा पवुस्तकामा वक्लक गनुाहोस ्र पवुस्तका 

राम्रोसाँग पढेर प्रणालीको प्रयोग गनुाहोस ्। 
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