
 

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

लुम्बिनी प्रदेश 

 

प्रदेश म्नजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगत  

सहायकस्तर पााँचौ तहका (प्राम्वम्िक) पदहरूको खुला तथा समावेशी  

प्रम्तयोम्गतात्मक म्लम्खत परीक्षाको म्वज्ञापन 

 

सूचना नं. ०४/२०७९/०८०  प्रकाशन म्मम्तिः २०७९/०६/२८ गते 

 

िढुवाद्वारा पदपूम्तग हुने पदसखं्या सबिन्िी सचूना 

 

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

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

अन्तिमत जवजिन्न सेवा सर्हूका सहायकस्तर पााँचौ तहका (प्राजवजिक) पदहरूर्ध्ये प्रचजलत कानून बर्ोजजर् प्रजतशत जनिामरण िरी कायर् 

िएका दहेाय बर्ोजजर्का पदहरू सरुजित राजिएका छन् । बढुवा तफम का पदहरूको पदपजूतम प्रदशे जनजार्ती सेवा र स्थानीय तहको सेवा 

सबबन्िी कानून बर्ोजजर् हुने व्यहोरा सर्ेत सबबजन्ित सबैको जानकारीको लाजि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

िढुवाद्वारा पदपूम्तग हुने प्रदेशका सहायकस्तर पााँचौ तहका प्राम्वम्िक पदहरूको संख्या  

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

१ अजसस्टेण्ट ग्राउण्ड वाटर हाइड्रोजजयोलोजजष्ट इजजज, जजयोलोजी, हाइड्रोजजयोलोजी १ - 

२ सबइजजजजनयर इजजज, जसजिल, इररिेशन ५ ३ 

३ सबइजजजजनयर इजजज, जसजिल, जनरल ११ ६ 

४ सबइजजजजनयर इजजज, जसजिल, जब.एण्ड आ. ४ २ 

५ सबइजजजजनयर इजजज, जसजिल, स्याजनटरी ६ ३ 

६ ल्याव टेजननजसयन इजजज, जसजिल, हाइवे ३ २ 

७ सबइजजजजनयर इजजज, जसजिल, हाइवे १ १ 

८ प्राजवजिक सहायक कृजष, कृजष प्रसार १ १ 

९ पश ुस्वास््य प्राजवजिक कृजष, िेटरीनरी १ - 

१० प्राजवजिक सहायक कृजष, र्ाटो जवज्ञान १ - 

११ प्राजवजिक सहायक कृजष, वािवानी १ - 

१२ रेजजर वन, जनरल फरेष्ट्री ९ ५ 

१३ िसंूरिण सहायक वन, स्वा.एण्ड वा.क. १ १ 

आ.प्र. तथा िढुवाद्वारा पदपूम्तग हुने प्रदेशका सहायकस्तर पााँचौ तहका स्वास््य सेवाका पदहरूको संख्या  

क्र.सं. पद सेवा, समूह, उपसमूह आन्तररक प्रजतयोजिता 
कायमसबपादन तथा अनुिवको 

र्ूल्याङ्कनबाट सर्ायोजन 

१ पजललक हले्थ नसम स्वास््य, प.हे.न. १ - 

२ ल्याव टेजननजसयन स्वास््य, रे्.ल्या.टे. २ २ 

३ हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेइ. ३ २ 

 

  



 

 

िढुवाद्वारा पदपूम्तग हुने स्थानीय तहको सहायकस्तर पााँचौ तहका प्राम्वम्िक पदहरूको संख्या  

क्र.सं. पद सेवा,समूह म्जलला माग गने स्थानीय तह जेष्ठता तथा कायगसबपादन कायगक्षमता मूलयांकन 

१ सवेिक इजजज., सिे बजदमया बारबजदमया निरपाजलका १ - 

२ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल िुल्र्ी चन्रकोट िाउाँपाजलका १ - 

३ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल िुल्र्ी छरकोट िाउाँपाजलका १ - 

४ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल िुल्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका १ - 

५ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल िुल्र्ी रुरुिेर िाउाँपाजलका १ - 

६ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल िुल्र्ी सत्यवती िाउाँपाजलका १ - 

७ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल दाङ राजपुर िाउाँपाजलका १ - 

८ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल नवलपरासी सरावल िाउाँपाजलका - १ 

९ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल प्यूठान ऐरावती िाउाँपाजलका - १ 

१० सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल रुपन्देही सबर्रीर्ाई िाउाँपाजलका १ - 

११ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल प्यूठान नौबजहनी िाउाँपाजलका १ - 

१२ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल रोल्पा लुङ्ग्री िाउाँपाजलका १ - 

१३ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल िुल्र्ी र्ाजलका िाउाँपाजलका १ १ 

१४ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल दाङ िढवा िाउाँपाजलका १ १ 

१५ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल नवलपरासी प्रतापपुर िाउाँपाजलका १ १ 

१६ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल पाल्पा र्ाथािढी िाउाँपाजलका १ १ 

१७ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल पाल्पा रबिा िाउाँपाजलका १ १ 

१८ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल पाल्पा ररलदीकोट िाउाँपाजलका १ १ 

१९ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल प्यूठान िौर्िुी िाउाँपाजलका १ १ 

२० सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल बजदमया ठाकुरबाबा निरपाजलका १ १ 

२१ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल बजदमया बढैयाताल िाउाँपाजलका १ १ 

२२ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल बजदमया र्िवुन निरपाजलका १ १ 

२३ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल रुकुर् पूवम िरेू् िाउाँपाजलका १ १ 

२४ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल िुल्र्ी िकुोट िाउाँपाजलका २ १ 

२५ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल िुल्र्ी रेसुङ्िा निरपाजलका २ १ 

२६ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल पाल्पा तानसेन निरपाजलका २ १ 

२७ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल पाल्पा जनस्दी िाउाँपाजलका २ १ 

२८ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल पाल्पा रार्पुर निरपाजलका २ १ 

२९ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल कजपलवस्तु यशोिरा िाउाँपाजलका २ १ 

३० सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल नवलपरासी बदमघाट निरपाजलका ३ १ 

३१ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल बजदमया बारबजदमया निरपाजलका २ २ 

३२ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल रुकुर् पूवम पुथा उत्तरिंिा िाउाँपाजलका ३ १ 

३३ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका ४ २ 

३४ सबइजजजजनयर इजजज., जसजिल रोल्पा सुजनलस्र्जृत िाउाँपाजलका १ - 

३५ प्राजवजिक सहायक कृजष, कृजष प्रसार िुल्र्ी िुल्र्ीदरवार िाउाँपाजलका १ - 

३६ प्राजवजिक सहायक कृजष, कृजष प्रसार िुल्र्ी छरकोट िाउाँपाजलका १ - 

३७ प्राजवजिक सहायक कृजष, कृजष प्रसार िुल्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका १ - 

३८ प्राजवजिक सहायक कृजष, कृजष प्रसार िुल्र्ी रुरुिेर िाउाँपाजलका १ - 

३९ प्राजवजिक सहायक कृजष, कृजष प्रसार पाल्पा र्ाथािढी िाउाँपाजलका १ - 

४० प्राजवजिक सहायक कृजष, कृजष प्रसार पाल्पा ररलदीकोट िाउाँपाजलका १ - 

४१ प्राजवजिक सहायक कृजष, कृजष प्रसार पाल्पा रैनादेवी छहरा िाउाँपाजलका १ - 

४२ प्राजवजिक सहायक कृजष, कृजष प्रसार प्युठान सरुर्ारानी िाउाँपाजलका १ - 

४३ प्राजवजिक सहायक कृजष, कृजष प्रसार प्यूठान िौर्िुी िाउाँपाजलका १ - 

४४ प्राजवजिक सहायक कृजष, कृजष प्रसार रुकुर् पूवम िरेू् िाउाँपाजलका १ - 



 

 

क्र.सं. पद सेवा,समूह म्जलला माग गने स्थानीय तह जेष्ठता तथा कायगसबपादन कायगक्षमता मूलयांकन 

४५ प्राजवजिक सहायक कृजष, कृजष प्रसार रोल्पा लुङ्ग्री िाउाँपाजलका १ - 

४६ पश ुस्वास््य प्राजवजिक कृजष, िेटरीनरी नवलपरासी बदमघाट निरपाजलका १ - 

४७ पश ुस्वास््य प्राजवजिक कृजष, िेटरीनरी पाल्पा तानसेन निरपाजलका १ - 

४८ पश ुस्वास््य प्राजवजिक कृजष, िेटरीनरी पाल्पा रैनादेवी छहरा िाउाँपाजलका १ - 

४९ पश ुसेवा प्राजवजिक कृजष, ला.पो.डे.डे. पाल्पा तानसेन निरपाजलका १ - 

५० कबप्युटर अपरेटर जवजवि िुल्र्ी िकुोट िाउाँपाजलका १ - 

५१ कबप्युटर अपरेटर जवजवि पाल्पा जनस्दी िाउाँपाजलका १ - 

५२ र्जहला जवकास जनरीिक जवजवि बजदमया ठाकुरबाबा निरपाजलका १ - 

 

स्थानीय तहमा आ.प्र. तथा िढुवाद्वारा पदपूम्तग हुने स्वास््य सेवा, सहायक पााँचौं तहका पदहरुको संख्या 

क्र.सं. पद सेवा, सर्हू र उपसर्ूह जजल्ला स्थानीय तहको नार् आन्तररक प्रजतयोजिता 
कायमसबपादन तथा अनुिवको 

र्ूल्याङ्कनबाट सर्ायोजन 

१ हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेई. अघामिााँची िजूर्कास्थान निरपाजलका १ - 

२ हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेई. िुल्र्ी काजलिण्डकी िाउाँपाजलका १ - 

३ हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेई. िुल्र्ी िुल्र्ीदरवार िाउाँपाजलका १ - 

४ हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेई. िुल्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका १ - 

५ हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेई. पाल्पा बिनासकाली िाउाँपाजलका १ - 

६ हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेई. पाल्पा र्ाथािढी िाउाँपाजलका १ - 

७ हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेई. पाल्पा रैनादेवी छहरा िाउाँपाजलका १ - 

८ हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेई. प्यूठान ऐरावती िाउाँपाजलका १ - 

९ हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेई. प्यूठान िौर्िुी िाउाँपाजलका १ - 

१० हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेई. बजदमया ठाकुरबाबा निरपाजलका १ - 

११ हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेई. रुपन्देही लुजबबनी सााँस्कृजतक निरपाजलका १ - 

१२ हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेई. रोल्पा रोल्पा निरपाजलका १ - 

१३ हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेई. रोल्पा सुनछहरी िाउाँपाजलका १ - 

१४ हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेई. प्यूठान नौबजहनी िाउाँपाजलका १ - 

१५ हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेई. अघामिााँची जशतिंिा निरपाजलका १ १ 

१६ हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेई. िुल्र्ी र्ाजलका िाउाँपाजलका १ १ 

१७ हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेई. िुल्र्ी रुरुिेर िाउाँपाजलका १ १ 

१८ हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेई. िुल्र्ी सत्यवती िाउाँपाजलका १ १ 

१९ हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेई. पाल्पा पूवमिोला िाउाँपाजलका १ १ 

२० हले्थ अजसष्टणे्ट स्वास््य, ह.ेई. पाल्पा ररलदीकोट िाउाँपाजलका २ १ 

 

 

  



 

 

खुला तथा समावेशी प्रम्तयोम्गतात्मक परीक्षाद्वारा पदपूम्तग हुने पदसंख्या सबिन्िी सूचना 
 

सूचना नं. ०५/२०७९/०८०  प्रकाशन म्मम्तिः २०७९/०६/२८ गते 

कर्मचारी सर्ायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था बर्ोजजर् लजुबबनी प्रदशे सरकार तथा स्थानीय तह अन्तिमत ररक्त रहकेा पदहरूको 

पदपजूतमका लाजि र्खु्यर्न्री तथा र्जन्रपररषदक्ो कायामलय, लजुबबनी प्रदशेबाट र्ाि िए बर्ोजजर्का पदहरूको  िलुा तथा सर्ावेशी 

प्रजतयोजितात्र्क परीिाद्वारा पदपूजतम िनुमपने िएकाले देहाय बर्ोजजर्का पदहरूर्ा योग्यता पुिेका उबरे्दवारहरूबाट जवद्यतुीय (Online) दरिास्त 

आह्वान िररन्छ । तोजकएको न्यनूतर् योग्यता पिेुका उबरे्दवारहरूले आयोिको जवद्यतुीय दरिास्त प्रणाली www.ppsconline.lumbini.gov.np बाट 

(Online) दरिास्त जदनुपनेछ ।   
 

प्रदेश सरकार अन्तगगतका म्वम्िन्न सेवा, समूहका सहायकस्तर पााँचौं तहका प्राम्वम्िक पदको म्वज्ञापन 
 

क्र.सं. म्वज्ञापन नं. पद समूह/उपसमूह 
म्वज्ञापनको 

म्कम्सम 

माग 

पदसंख्या 
परीक्षा म्मम्त 

(क) स्वास््य सेवा 

१ ५१००१/०७९-८० कजवराज आयुवेद, जनरल आयुवेद िलुा १ २०७९।१०।१७ िते, जदनको ३:३० बजे 

२ ५१००२/०७९-८० 

हले्थ अजसष्टणे्ट हले्थ इन्सपेनशन 

िलुा ६ 

२०७९।१०।१४ िते, जदनको २:०० बजे 

३ ५१००३/०७९-८० र्जहला १ 

४ ५१००४/०७९-८० आ.ज. १ 

५ ५१००५/०७९-८० र्िेसी १ 

६ ५१००६/०७९-८० दजलत १ 

७ ५१००७/०७९-८० 

स्टाफ नसम जनरल नजसमङ 

िलुा ४१ 

२०७९।१०।२८ िते, जवहान ८:३० बजे 

८ ५१००८/०७९-८० र्जहला ११ 

९ ५१००९/०७९-८० आ.ज. ९ 

१० ५१०१०/०७९-८० र्िेसी ८ 

११ ५१०११/०७९-८० दजलत ३ 

१२ ५१०१२/०७९-८० अपाङ्ि २ 

१३ ५१०१३/०७९-८० जप.िे. १ 

१४ ५१०१४/०७९-८० पजललक हले्थ नसम पजललक हले्थ नजसमङ िलुा १ २०७९।१०।२९ िते, जवहान ८:३० बजे 

१५ ५१०१५/०७९-८० रेजडयोग्राफर रेजडयोग्राफी िलुा १ २०७९।१०।१८ िते, जवहान ८:३० बजे 

१६ ५१०१६/०७९-८० 

ल्याव टेजननजसयन रे्जडकल ल्याव टेननोलोजी 

िलुा ४ 

२०७९।१०।२१ िते, जवहान ८:३० बजे 
१७ ५१०१७/०७९-८० र्जहला १ 

१८ ५१०१८/०७९-८० आ.ज. १ 

१९ ५१०१९/०७९-८० र्िेसी १ 

२० ५१०२०/०७९-८० 

डेण्टल हाइजजजनष्ट डेजण्टष्ट्री 

िलुा ३ 

२०७९।१०।१९ िते, जवहान ८:३० बजे 
२१ ५१०२१/०७९-८० र्जहला १ 

२२ ५१०२२/०७९-८० आ.ज. १ 

२३ ५१०२३/०७९-८० र्िेसी १ 

२४ ५१०२४/०७९-८० 

फारे्सी सहायक फारे्सी 

िलुा ४ 

२०७९।१०।१९ िते, जदनको ३:३० बजे 

२५ ५१०२५/०७९-८० र्जहला १ 

२६ ५१०२६/०७९-८० आ.ज. १ 

२७ ५१०२७/०७९-८० र्िेसी १ 

२८ ५१०२८/०७९-८० दजलत १ 

२९ ५१०२९/०७९-८० 

रे्जडकल रेकडमर रे्जडकल रेकडमस् 

िलुा ३ 

२०७९।०९।२९ िते, जवहान ८:३० बजे ३० ५१०३०/०७९-८० र्जहला १ 

३१ ५१०३१/०७९-८० आ.ज. १ 

३१ ५१०३२/०७९-८० जफजजयोथेरापी सहायक जफजजयोथेरापी िलुा १ २०७९।१०।२१ िते, जदनको ३:३० बजे 
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(ख) इम्जजम्नयररङ सेवा 

१ ५२००१/०७९-८० 

सबइजजजजनयर 

जसजिल, जनरल 

िलुा 

६ 

२०७९।१०।०२ िते, जदनको २:०० बजे 

जसजिल, हाइवे १ 

जसजिल, स्याजनटरी ३ 

जसजिल, इररिेशन ३ 

२ ५२००२/०७९-८० 

जसजिल, जनरल 

र्जहला 

२ 

जसजिल, स्याजनटरी १ 

जसजिल, इररिेशन १ 

३ ५२००३/०७९-८० 

जसजिल, जनरल 

आ.ज. 

१ 

जसजिल, स्याजनटरी १ 

जसजिल, इररिेशन १ 

४ ५२००४/०७९-८० 
जसजिल, जनरल 

र्िेसी 
१ 

जसजिल, स्याजनटरी १ 

५ ५२००५/०७९-८० जसजिल, जनरल दजलत १ 

६ ५२००६/०७९-८० 

सबइजजजजनयर 
जसजिल, जबजल्डङ एण्ड 

आजकम टेनट 

िलुा ३ 

२०७९।०९।३० िते, जदनको २:०० बजे ७ ५२००७/०७९-८० र्जहला १ 

८ ५२००८/०७९-८० आ.ज. १ 

९ ५२००९/०७९-८० 
ल्याव टेजननजसयन  जसजिल, हाइवे 

िलुा २ 
२०७९।१०।२२ िते, जवहान ८:३० बजे 

१० ५२०१०/०७९-८० र्जहला १ 

११ ५२०११/०७९-८० 
अजसस्टेण्ट ग्राउण्ड  

वाटर हाइड्रोजजयोलोजजष्ट 
जजयोलोजी, हाइड्रोजजयोलोजी िलुा १ २०७९।१०।२३ िते, जवहान ८:३० बजे 

(ग) कृम्ि सेवा  

१ ५३००१/०७९-८० प्राजवजिक सहायक 

कृजष प्रसार 

िलुा 

१ 

२०७९।०९।२० िते, जवहान ८:३० बजे वािवानी १ 

र्ाटो जवज्ञान १ 

२ ५३००२/०७९-८० प्राजवजिक सहायक िाद्य पोषण तथा िुण जनयन्रण िलुा १ २०७९।०९।२२ िते, जवहान ८:३० बजे 

३ ५३००३/०७९-८० प्राजवजिक सहायक र्त्स्य िलुा १ २०७९।०९।२३ िते, जवहान ८:३० बजे 

४ ५३००४/०७९-८० पश ुस्वास््य प्राजवजिक िेटरीनरी िलुा १ २०७९।०९।२३ िते, जदनको ३:३० बजे 

(घ) वन सेवा  

१ ५४००१/०७९-८० 

रेजजर जनरल फरेष्ट्री 

िलुा 

५ 

२०७९।०९।१९ िते, जवहान ८:३० बजे 

िसंूरिण सहायक 
स्वायल एण्ड वाटर 

कन्जरिेसन 
१ 

२ ५४००२/०७९-८० 

रेजजर जनरल फरेष्ट्री 

र्जहला 

१ 

िसंूरिण सहायक 
स्वायल एण्ड वाटर 

कन्जरिेसन 
१ 

३ ५४००३/०७९-८० 

रेजजर जनरल फरेष्ट्री 

आ.ज. १ 

४ ५४००४/०७९-८० र्िेसी १ 

५ ५४००५/०७९-८० दजलत १ 

(ङ) म्शक्षा सेवा 

१ ५५००१/०७९-८० सहायक पुरातत्व िलुा १ २०७९।०९।१८ िते, जवहान ८:३० बजे 

२ ५५००२/०७९-८० 

प्राजवजिक सहायक जशिा प्रशासन, जनरीिण 

िलुा ८ 

२०७९।०९।१५ 

प्रथर् पर - जवहान ११:०० बजे 

जद्वतीय पर- जदनको २:०० बजे 

३ ५५००३/०७९-८० र्जहला २ 

४ ५५००४/०७९-८० आ.ज. २ 

५ ५५००५/०७९-८० र्िेसी १ 

६ ५५००६/०७९-८० दजलत १ 

 

 

  



 

 

सूचना नं. ०६/२०७९/०८०    प्रकाशन म्मम्तिः २०७९/०६/२८ गते 

स्थानीय तह अन्तगगतका म्वम्िन्न सेवा, समूहका सहायकस्तर पााँचौं तहका प्राम्वम्िक पदको म्वज्ञापन 
 

क्र.सं. म्वज्ञापन नं.  
पद समूह, उपसमूह 

म्वज्ञापनको 

म्कम्सम 

माग 

पदसंख्या 
परीक्षा म्मम्त 

(क) स्वास््य सेवा 

१ ५१०३३/०७९-८०  एनेस्थेजसष्ट सहायक एनेस्थेजसया िलुा १ २०७९।१०।२१ िते, जदनको ३:३० बजे 

२ ५१०३४/०७९-८०  स्टाफ नसम जनरल नजसमङ िलुा ११ २०७९।१०।२८ िते, जदनको २:०० बजे 

३ ५१०३५/०७९-८०  पजललक हले्थ नसम पजललक हले्थ नजसमङ िलुा ३ २०७९।१०।२९ िते, जदनको ३:३० बजे 

४ ५१०३६/०७९-८०  रेजडयोग्राफर रेजडयोग्राफी िलुा १ २०७९।१०।१८ िते, जदनको ३:३० बजे 

५ ५१०३७/०७९-८०  

हले्थ अजसष्टणे्ट हले्थ इन्सपेनशन 

िलुा ४० 

२०७९।१०।१६ िते, जदनको ३:३० बजे ६ ५१०३८/०७९-८०  र्जहला १७ 

७ ५१०३९/०७९-८०  आ.ज. ३ 

(ख) इम्जजम्नयररङ सेवा 

१ ५२०१२/०७९-८० 

सबइजजजजनयर जसजिल 

िलुा २९ 

२०७९।१०।०४ िते, जदनको ३:३० बजे 
२ ५२०१३/०७९-८० र्जहला १७ 

३ ५२०१४/०७९-८० आ.ज. ५ 

४ ५२०१५/०७९-८० र्िेसी १ 

५ ५२०१६/०७९-८० सवेिक सिे िलुा २ २०७९।०९।२८ िते, जदनको ३:३० बजे 

६ ५२०१७/०७९-८० सहायक केजर्ष्ट केरे्स्री िलुा १ २०७९।०९।२७ िते, जदनको ३:३० बजे 

(ग) कृम्ि सेवा 

१ ५३००५/०७९-८०  प्राजवजिक सहायक 
कृजष प्रसार 

िलुा 
२३ 

२०७९।०९।२१ िते, जदनको ३:३० बजे 
वािवानी १ 

२ ५३००६/०७९-८०  प्राजवजिक सहायक 
िाद्य पोषण तथा िुण 

जनयन्रण 
िलुा १ २०७९।०९।२२ िते, जदनको ३:३० बजे 

३ ५३००७/०७९-८०  प्राजवजिक सहायक  र्त्स्य िलुा ३ २०७९।०९।२४ िते, जवहान ८:३० बजे 

४ ५३००८/०७९-८०  

पश ुस्वास््य 

प्राजवजिक  
िेटरीनरी 

िलुा 

१५ 

२०७९।०९।२४ िते, जदनको ३:३० बजे 

पश ुसेवा प्राजवजिक 
लाइिष्टक पोल्री एण्ड 

डेरी डेिलपरे्ण्ट 
१७ 

(घ) म्शक्षा सेवा 

१ ५५००७/०७९-८०  

प्राजवजिक सहायक जशिा प्रशासन, जनरीिण 

िलुा ७ २०७९।०९।१६ 

प्रथर् पर - जवहान ११:०० बजे 

जद्वतीय पर- जदनको २:०० बजे 
२ ५५००८/०७९-८०  र्जहला ५ 

(ङ) म्वम्वि सेवा 

१ ५६००१/०७९-८०  कबप्यूटर अपरेटर जवजवि िलुा ९ २०७९।१०।०८ िते, जदनको ३:३० बजे 

२ ५६००२/०७९-८०  
र्जहला जवकास 

जनरीिक 
जवजवि िलुा ३ 

२०७९।१०।०७ 

प्रथर् पर - जवहान ११:०० बजे 

जद्वतीय पर- जदनको २:०० बजे 

(च) आम्थगक योजना तथा त्यांक सेवा 

१ ५७००१/०७९-८०  त्यांक सहायक 
आजथमक योजना तथा 

त्यांक 
िलुा १ २०७९।०९।२९ िते, जदनको ३:३० बजे 

 

 

परीक्षाको म्कम्समिः-  पाठ्यक्रर्र्ा तोजकए अनुसार, (जलजित परीिा, कबप्यटूर सीप परीिण र अन्तवामताम) । 

परीक्षा केन्रिः-   बुटवल । 

  



 

 

 

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

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 । 

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

जववरण िदाम अजनवायम रुपर्ा उबर्ेदवारहरूले आफ्नै र्ोबाईल नबबर र इर्ेल ठेिाना उल्लेि िनुमपनेछ । 

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

उबरे्दवारको हकर्ा थप प्रत्येक सर्हूका लाजि रु. २५०।– (दईुसय पचास) थप दस्तुर बुझाउनुपनछे ।  

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 उबरे्दवारहरूले तोजकएका Wallet हरूर्ध्ये कुनै एक प्रयोि िरी तत्कालै िकु्तानी िनम सजकने छ । Offline Payment 

िने उबरे्दवारहरूले तोजकएका वैंकहरूर्ध्ये कुनै एक वैंक छनौट िरी िौचर जप्रन्ट िरी सबबजन्ित वैंकर्ा िइ जढलोर्ा दोलवर 

दस्तुरको िोजलपल्टसबर्र्ा बुझाइ सननुपनेछ । यस सबबन्िी जबस्ततृ जववरण वेवसाइटर्ा राजिएको User Manual र्ा 

छ । 

दरखास्त म्दने अम्न्तम म्मम्तिः- २०७९।०७।१७ ितेसबर् र दोलबर दस्तुर जतरी २०७९।०७।२४ ितेसबर् ।  

उबमेदवारको उमेरको हदिः–  

❖ प्रचजलत कानून अनुसारका जनजार्ती सेवाका पदहरूर्ा २०७९।०७।१७ सबर् १८ वषम उर्ेर परूा िै परुुष उबर्ेदवारको 

हकर्ा ३५ वषम ननाघेको र र्जहला तथा अपाङ्ि उबर्ेदवारहरूको हकर्ा ४० वषम ननाघेको । 

❖ स्वास््य सेवाका पदहरूर्ा २०७९।०७।१७ सबर् १८ वषम उर्ेर परूा िै ४५ वषम ननाघेको ।  

❖ वहालवाला स्थायी जनजार्ती कर्मचारीको हकर्ा उर्ेरको हद लाग्ने छैन ।  

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 कािजातहरू जस्तै 

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

उबरे्दवारहरूको हकर्ा सर्ावेशी जववरण िलु्ने कािजातहरू सनकल नै Scan िरी PDF Format र्ा तोजकएकै स्थानर्ा 

Upload िनुमपनेछ । 

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

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

सेवा सबिन्िी मन्रालयिः- सेवा, सर्हू सजचालन िने लजुबबनी प्रदशे सरकारको सबबजन्ित र्न्रालय तथा सबबजन्ित स्थानीय तह । 
 

आवश्यक न्यूनतम योग्यतािः  

प्रचजलत कानून अनुसार जनजार्ती सेवाका पदहरूको लाजि जनजार्ती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १०, स्वास््य सेवाका पदहरूको लाजि 

नेपाल स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १२ बर्ोजजर् अयोग्य निएको हुनुका साथै जनजार्ती सेवा जनयर्ावली, २०५० को जनयर् 

१५ र  नेपाल स्वास््य सेवा जनयर्ावली, २०५५ को जनयर् १५ बर्ोजजर् तोजकएका दहेाय अनुसारको न्यनूतर् शैजिक योग्यता प्राप्त 

िरेको हुनु पनेछ ।  

१) आम्थगक योजना तथा त्यांक, त्यांक सहायक पदका लाम्ग: र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट त्यांकशास्त्र वा िजणत 

जवषय सजहत कुनै जवषयर्ा स्नातक वा सो सरह उत्तीणम । 

२) इम्जज., म्सम्िल, जनरल, सिइम्जजम्नयर पदका लाम्ग: र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट जसजिल इजजजजनयररङ जवषयर्ा 

प्रर्ाणपर तह वा सो सरह उत्तीणम । 

३) इम्जज., म्सम्िल, हाइवे, सिइम्जजम्नयर पदका लाम्ग: र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट सबबजन्ित इजजजजनयररङ जवषयर्ा 

प्रर्ाणपर तह वा सो सरह उत्तीणम । 

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


 

 

४) इम्जज., म्सम्िल स्याम्नटरी, सिइम्जजम्नयर पदका लाम्ग: र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट जसजिल इजजजजनयररङ जवषयर्ा 

प्रर्ाणपर तह वा सो सरह उत्तीणम । 

५) इम्जज., म्सम्िल, म्िम्लिङ एण्ि आम्कग टेक्ट, सिइम्जजम्नयर पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट जसजिल वा 

आजकम टेनचरल इजजजजनयररङ जवषयर्ा प्रर्ाणपर तह वा सो सरह उत्तीणम । 

६) इम्जज., म्सम्िल, इररगेशन, सिइम्जजम्नयर पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट सबबजन्ित इजजजजनयररङ जवषयर्ा 

प्रर्ाणपर तह वा सो सरह उत्तीणम । 

७) इम्जज., म्जयोलोजी, हाइड्रोम्जयोलोजी, अम्सषे्टण्ट ग्राउण्ि वाटर हा.म्ज. पदका लाम्ग: र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट 

र्लू जवषय जजयोलोजी जलई जवज्ञान संकायर्ा स्नातक तह वा सो सरह उत्तीणम । 

८) इम्जज., म्सम्िल, हाइवे, लयाि टेम्क्नम्सयन पदका लाम्ग: र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट जसजिल इजजजजनयररङ जवषयर्ा 

प्रर्ाणपर तह वा सो सरह उत्तीणम िरी १ र्जहना स्वायल ल्याबोरेटोरी टेजननजसयनको तालीर् प्राप्त । 

९) इम्जज., सिे, सिेक्षक पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट िजणत जवषय जलई SLC/TSLC/SEE उत्तीणम िरी सिे 

वा जजयोर्ेजटनस जवषयर्ा ३ वषे प्रर्ाणपर तह सरहको जडप्लोर्ा उत्तीणम वा जवज्ञान (जफजजनस सर्हू) वा ििूोल जवषय जलई 

प्रर्ाणपर तह उत्तीणम िरी कबतीर्ा १ वषमको जजुनयर नापी तालीर् प्राप्त िरेको । 

१०) इम्जज., केमेष्ट्री, सहायक केम्मष्ट पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट BSC वा सो सरह उत्तीणम िरेको वा फूड 

टेननोलोजीर्ा ISC वा सो सरह उत्तीणम । 

११) म्शक्षा, पुरातत्व, परुातत्व सहायक पदका लाम्ग: र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट परुातत्वर्ा स्नातक वा इजतहास र संस्कृजत 

जवषय जलई स्नातक तह वा सो सरह उत्तीणम । 

१२) म्शक्षा, म्शक्षा प्रशासन, प्राम्वम्िक सहायक पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट जशिा शास्त्रर्ा प्रर्ाणपर तह 

वा सो सरह उत्तीणम । 

१३) वन, जनरल फरेष्ट्री, रेजजर पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट जसजल्िकल्चर, फरेष्ट र्ेन्सरेुशन, वन व्यवस्थापन 

र्लू जवषय जलई वन जवज्ञानर्ा प्रर्ाणपर तह वा सो सरह उत्तीणम । 

१४) वन, स्वायल एण्ि वाटर कन्जरिेसन, िूसंरक्षण सहायक पदका पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट वन 

जवज्ञानर्ा प्रर्ाणपर तह वा सो सरह उत्तीणम । 

१५) कृम्ि, िेटरीनरी, पशु स्वास््य प्राम्वम्िक र कृम्ि, लाइिष्टक, पोलरी एण्ि िेरी िेिलपमेण्ट, पशु सेवा प्राम्वम्िक 

पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट पश ुजवज्ञान जवषय जलई प्रर्ाणपर तह उत्तीणम वा SLC/TSLC/SEE उत्तीणम 

िरी न्यनूतर् ३ वषम अवजिको पश ुजवज्ञान जवषय जलई जडप्लोर्ा उत्तीणम वा पश ुजवज्ञान जवषयर्ा JTA कोषम उत्तीणम िरी पश ु

जवज्ञान जवषयर्ा १ वषे JT कोषम उत्तीणम । 

१६) कृम्ि, मत्स्य, प्राम्वम्िक सहायक पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट कृजष वा पश ुजवज्ञान जवषय जलई प्रर्ाणपर 

तह उत्तीणम वा SLC/TSLC/SEE उत्तीणम िरी न्यनूतर् ३ वषम अवजिको कृजष वा पश ुजवज्ञान जवषय जलई जडप्लोर्ा उत्तीणम वा 

पश ुजवज्ञान जवषयर्ा JTA कोषम उत्तीणम िरी कृजष वा पश ुजवज्ञान जवषयर्ा १ वषे JT कोषम उत्तीणम । 

१७) कृम्ि, कृम्ि प्रसार, प्राम्वम्िक सहायक, कृम्ि, वागवानी, प्राम्वम्िक सहायक, कृम्ि, माटो म्वज्ञान, प्राम्वम्िक 

सहायक, कृम्ि, वाली संरक्षण, प्राम्वम्िक सहायक र कृम्ि, वाली म्वकास, प्राम्वम्िक सहायक पदका लाम्गिः र्ान्यता 

प्राप्त जशिण संस्थाबाट कृजष जवज्ञानर्ा प्रर्ाणपर तह वा SLC/TSLC/SEE उत्तीणम िरी न्यनूतर् ३ वषम अवजिको कृजष जवषयको 

जडप्लोर्ा उत्तीणम वा JTA कोषम उत्तीणम िरी कृजष जवज्ञानर्ा १ वषे JT कोषम उत्तीणम । 

१८) कृम्ि, खा.पो.गु.म्न., प्राम्वम्िक सहायक पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट िाद्य प्रजवजि जवषयर्ा I. Tech. 

उत्तीणम वा िाद्य प्रजवजि जवषयर्ा ३ वषम अवजिको जडप्लोर्ा वा सो सरह उत्तीणम । 

१९) म्वम्वि, मम्हला म्वकास म्नरीक्षक पदका लाम्गिः (र्जहलाहरुले र्ार प्रजतष्ट्पिाम िनम पाउने): र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट 

प्रर्ाणपर तह वा सो सरह उत्तीणम । 

२०) म्वम्वि, कब्युटर अपरेटर पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट कबप्यटूर जवषय जलई प्रर्ाणपर तह वा सो सरह 

उत्तीणम, वा र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट प्रर्ाणपर तह वा सो सरह उत्तीणम िरी रजजष्टडम संस्थाबाट कबतीर्ा ६ र्जहनाको 

कबप्यटूर तालीर् प्राप्त, वा र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट प्रर्ाणपर तह वा सो सरह उत्तीणम िरी नेपाल सरकार, जशिा, जवज्ञान 

तथा प्रजवजि र्न्रालयबाट Skill Development को लाजि सजचाजलत ६ र्जहनाको कबप्यटूर तालीर् प्राप्त । 



 

 

२१) स्वास््य सेवा, जनरल नम्सगङ समूह, स्टाफ नसग पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट नजसमङ जवषयर्ा प्रर्ाणपर 

तह उत्तीणम । 

२२) स्वास््य सेवा, प.हे.न. समूह, पम्ललक हेलथ नसग पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट पजललक हले्थ नजसमङ वा 

नजसमङ जवषयर्ा प्रर्ाणपर तह उत्तीणम ।  

२३) स्वास््य सेवा, आयुवेद समूह, कम्वराज पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट आयवुेद जवषयर्ा प्रर्ाणपर तह 

उत्तीणम । 

२४) स्वास््य सेवा, हेलथ इन्स्पेक्सन समूह, हेलथ अम्सषे्टण्ट पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट सार्ान्य जचजकत्सा 

जवषयर्ा प्रर्ाणपर तह उत्तीणम । 

२५) स्वास््य सेवा, मेम्िकल रेकिगस ्समूह, मेम्िकल रेकिगर पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट त्यांक शास्त्र वा 

िजणत जवषयर्ा प्रर्ाणपर तह उत्तीणम । 

२६) स्वास््य सेवा, मे.लया.टे. समूह, लयाव टेम्क्नम्सयन पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट हले्थ ल्यावर्ा प्रर्ाणपर 

तह उत्तीणम वा र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट SLC/SEE   उत्तीणम िरी ल्याव टेजननजसयनको २ वषम ६ र्जहनाको कोषम उत्तीणम । 

२७) स्वास््य सेवा, फामेसी समूह, फामेसी सहायक पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट फार्ेसी जवषयर्ा प्रर्ाणपर 

तह उत्तीणम । 

२८) स्वास््य सेवा, रेम्ियोग्राफी समूह, रेम्ियोग्राफर पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट रेजडयोग्राफीर्ा प्रर्ाणपर 

तह उत्तीणम । 

२९) स्वास््य सेवा, िेम्ण्टष्ट्री समूह, िेण्टल हाइम्जम्नष्ट पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट डेण्टल हाइजजजनष्ट 

जवषयर्ा प्रर्ाणपर तह उत्तीणम । 

३०) स्वास््य सेवा, म्फम्जयोथेरापी समूह, म्फम्जयोथेरापी सहायक पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट 

जफजजयोथेरापी जवषयर्ा प्रर्ाणपर तह उत्तीणम । 

३१) स्वास््य सेवा, म्वम्वि, एनेस्थेम्सया, एनेस्थेम्सष्ट सहायक/एनेस्थेम्सया सहायक पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण 

संस्थाबाट ह.ेअ., स्टाफ नसम, अ.ह.ेव.वा अ.न.र्ी. कोषम उत्तीणम िरी कबतीर्ा ३ र्जहनाको एनेस्थेजसया सबबन्िी तालीर् प्राप्त । 
 

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

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

 

समावेशी समूहका म्वज्ञापनमा दरखास्त म्दने उबमेदवारहरूका लाम्ग म्वशेि म्नदशेन  

सर्ावेशी सर्हूतफम का पदहरूर्ा दरिास्त जदन चाहने उबरे्दवाहरूले दरिास्त जदने सर्यर्ा दहेायअनुसारका कािजातहरू तयार िरी 

दरिास्त जदनुपनेछ ।   

(क)  आम्दवासी जनजाम्तका हकमा नेपाल आजदवासी जनजाजत उत्थान राजष्ट्रय प्रजतष्ठान ऐनर्ा सूचीकृत िएको जाजतको हकर्ा 

सोही सचूीको आिारर्ा, तर नेपाल आजदवासी जनजाजत उत्थान राजष्ट्रय प्रजतष्ठान ऐनर्ा सचूीकृत िएको जाजत जिर एकिन्दा 

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

(ि)  मिेसीका हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपरर्ा सचूना प्रकाशन िरी तोके बर्ोजजर्को संस्थाबाट र्िेसी िनी प्रर्ाजणत 

िरेको कािजात वा प्रर्िु जजल्ला अजिकारीबाट र्िेसी िनी प्रर्ाजणत िराएको कािजात ।   

(ि)   दम्लतका हकमा राजष्ट्रय दजलत आयोिबाट सचूीकृत िएको जाजतको हकर्ा सोही सचूीको आिारर्ा, तर राजष्ट्रय दजलत 

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

थर िनी प्रर्ाजणत िराएको कािजात ।   

(घ)   अपाङ्गका हकमा सर्ाज कल्याण पररषद ्बाट जारी िएको अपाङ्िता पररचयपर वा अपाङ्िता िएका व्यजक्तको अजिकार 

सबबन्िी ऐन, २०७४ को दफा ४(३) बर्ोजजर् अपाङ्िताको विीकरण उल्लेि िरी सबबजन्ित स्थानीय तहबाट जारी िएको 

अपाङ्िता पररचयपर । 

(ङ)   म्पछम्िएको के्षरका हकमा जनजार्ती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७) र नेपाल स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८(५) र्ा 

उल्लेि िएका जजल्लार्ा स्थायी बसोवास उल्लेि िरी सबबजन्ित जजल्लाबाट प्राप्त िरेको नािररकताको प्रर्ाण पर तथा 



 

 

सबबजन्ित स्थानीय तहबाट हाल सोही स्थानर्ा स्थायी बसोबास िएको िनी प्रर्ाजणत िरेको कािजात दरिास्त फारार् िन े

जदनिन्दा ३ र्जहना अिाजडसबर्को जसफाररसको आिारर्ा  ।  

 स्थायी बसोवास भएको जिल्ला बाहके अन्यत्र जिल्लाबाट नागरिकता जलएको भएमा सो गननुपनाुको कािण उल्लेख भएको पत्र 

नागरिकता िािी गने जिल्ला प्रशासन कायाुलयबाट जलएको, माजथ उजल्लजखत ऐनले तोकेका जिल्लामा जववाह गिी वा 

बसाइसँिाई गिी गएको भएमा जववाहको हकमा जववाह दताु प्रमाणपत्र ि बसाइँसिाईको हकमा छाडेको ि गएको स्थानीय तहको 

बसाइसँिाई गिेको कागिात ।  

रष्टव्य  

(क)   दोलिर दस्तुर तथा थप िएको बयादलाई उमेर, शैम्क्षक योग्यता, अनुिव अवम्ि र अन्य योग्यताको प्रयोजनको लाम्ग 

गणना गररने 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 उपललि िराउन आयोि वाध्य हुनेछैन ।    

(घ)   जलजित परीिार्ा परीिाथीले अजनवायम रुपर्ा कालो र्सी र्ार प्रयोि िनुमपनेछ । वस्तुित प्रश्नर्ार हुने परीिाको उत्तरपजुस्तका 

OMR प्रजवजिको हुनेछ ।   

(ङ) िलुा तथा सर्ावेशीतफम को जलजित परीिाबाट छनौट िएका उबर्ेदवारहरूको 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 तहहरूको प्राथजर्कताक्रर् अजनवायम रुपले िनुमपनछे । प्राथजर्कताक्रर् निने उबर्ेदवारलाई अन्तवामतामर्ा सहिािी िराइन े

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 उबर्ेदवारहरूले सर्ावेशी सर्हूको प्राथजर्कताक्रर् रोज्न पाउने छैनन् । 

उबरे्दवारले दरिास्त फारार्र्ा उल्लेि िरेको सर्ावेशी सर्ूहहरूको 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/drive/folders/11t9M8ziB0io8RgA1oIhmvnL4jRI2G08W?usp=sharing 

  बाट प्राप्त िनम सजकने छ ।   

(ञ) कोजिड-१९ तथा अन्य संक्रार्क रोिबाट सजृना हुन सनने स्वास््य जोजिर्लाई र्ध्यनजर िरी आयोिबाट सजचालन हुन े

प्रजतयोजितात्र्क परीिालाई व्यवजस्थत र प्रिावकारी रुपर्ा सजचालन िनम संक्रर्णको जवशेष अवस्थार्ा आयोिले तयार िरेको 

स्वास््य सबवन्िी र्ापदण्ड अपनाइने छ । 

(ट) दरिास्त जदने अजन्तर् जर्जतजिर जनिामररत शैजिक योग्यता हाजसल िररसकेको हुनु पनेछ । जवदशेी जशिण संस्थाबाट शैजिक 

उपाजि हाजसल िरेका उबरे्दवारहरूले सबबजन्ित जनकायबाट आफूले प्राप्त िरेको योग्यताको सर्किता जनिामरण िराएको हुनु 

पदमछ तर नेपालका जवश्वजवद्यालयहरूबाट जनिामररत शैजिक योग्यता परूा िरी जनिामररत पदर्ा आवेदन जदने उबर्ेदवारहरूले जसंिल 

दस्तुर बुझाएर दरिास्त जदने अजन्तर् जदनसबर् दरिास्त साथ पेश िनुमपने न्यनूतर् शैजिक योग्यताको प्रर्ाणपर वा ललिाङ्क पर 

(रान्सजक्रप्ट) सर्यावजिको कारणले पेश िनम नसनने उबरे्दवारहरूको 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 परीिाहरू उत्तीणम िररसकेको (सबै 

वषम, सबै सेर्ेष्टरका परीिा, थेजसस, प्राजनटल र अन्य आवश्यकता परूा िररसकेको व्यहोरा) िन्ने जववरण सजहतको पर र सब ै

सेर्ेष्टरको ललिाङ्कपर पेश िरेर्ा त्यस्ता उबर्ेदवारको न्यनूतर् योग्यता परूा िएको र्ाजननेछ  ।  

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

.. ;Dks{M )&!–%$!)^@, %$!$*$, email: info.ppsc@lumbini.gov.np, ppsc.lumbini@gmail.com .. 

https://ppsc.p5.gov.np/course/

