
 

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

लुम्बिनी प्रदेश 

 

प्रदेश म्नजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगत  

सहायकस्तर चौथो तहका (प्राम्वम्िक) पदहरूको खुला तथा समावेशी  

प्रम्तयोम्गतात्मक म्लम्खत परीक्षाको म्वज्ञापन 
 

सूचना नं. १९/२०७९/०८०  प्रकाशन म्मम्तिः २०७९/०८/२३ गते 
 

 

िढुवाद्वारा पदपूम्तग हुने पदसखं्या सबिन्िी सचूना 
 

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

ररक्त रहकेा पदहरूको पदपजूतमका लाजि र्खु्यर्न्री तथा र्जन्रपररषदक्ो कायामलय, लजुबबनी प्रदशे तथा सबबजन्ित स्थानीय तहहरुबाट र्ाि िए 

बर्ोजजर् प्रदशे जनजार्ती सेवा अन्तिमत जवजिन्न सेवा सर्हूका सहायकस्तर चौथो 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 । 

 

स्थानीय तह अन्तगगतका म्वम्िन्न सेवा, समूहका सहायकस्तर चौंथो तहका प्राम्वम्िक पदको िढुवातर्ग को पदसंख्या 
 

क्र.सं 
 

म्जल्ला 
 

माग गने स्थानीय तह 
 

िढुवा तर्ग  

आन्तररक प्रम्तयोम्गता जेष्ठता तथा कायगसबपादन 

क) इम्जजम्नयररङ सेवा, म्सम्िल समूह, अम्सष्टेण्टसि-इम्जजम्नयर  पद   

१ कजपलवस्तु बाणिंिा निरपाजलका  १ 

२ कजपलवस्तु र्हाराजिंज निरपाजलका १  

३ कजपलवस्तु यशोिरा िाउँपाजलका 1 
 

४ कजपलवस्तु जशवराज निरपाजलका  
1 

५ िलु्र्ी काजलिण्डकी िाउँपाजलका  
1 

६ िलु्र्ी चन्रकोट िाउँपाजलका 1 
 

७ िलु्र्ी छरकोट िाउँपाजलका 1 1 

८ िलु्र्ी िकुोट िाउँपाजलका  
1 

९ िलु्र्ी र्ाजलका िाउँपाजलका 1 1 

१० िलु्र्ी रुरुिेर िाउँपाजलका  
1 

११ िलु्र्ी सत्यवती िाउँपाजलका  
1 

१२ दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका 2 1 

१३ नवलपरासी प्रतापपरु िाउँपाजलका 1 
 

१४ नवलपरासी बदमघाट निरपाजलका 1 1 

१५ पाल्पा तानसेन निरपाजलका 1 1 

१६ पाल्पा जनस्दी िाउँपाजलका  
1 

१७ पाल्पा बिनासकाली िाउँपाजलका 1 1 

१८ पाल्पा र्ाथािढी िाउँपाजलका 1 1 

१९ पाल्पा रबिा िाउँपाजलका 1 
 

२० पाल्पा रार्परु निरपाजलका 1 
 

२१ पाल्पा ररब्दीकोट िाउँपाजलका 1 
 

२२ प्यूठान िौर्िुी िाउँपाजलका 1 
 

२३ बजदमया बढैयाताल िाउँपाजलका 1 
 



 

 

क्र.सं 
 

म्जल्ला 
 

माग गने स्थानीय तह 
 

िढुवा तर्ग  

आन्तररक प्रम्तयोम्गता जेष्ठता तथा कायगसबपादन 

२४ बजदमया बारबजदमया निरपाजलका  
1 

२५ रुकुर् पवूम पथुा उत्तरिंिा िाउँपाजलका 2 1 

२६ रुपन्दहेी िैंडहवा िाउँपाजलका 1 
 

२७ रुपन्दहेी लुजबबनी साँस्कृजतक निरपाजलका 1 1 

२८ रोल्पा थवाङ िाउँपाजलका  
1 

२९ रोल्पा पररवतमन िाउँपाजलका  
1 

३० रोल्पा लुङ्री िाउँपाजलका  
1 

३१ रोल्पा सनुछहरी िाउँपाजलका  
1 

ख) इम्जजम्नयररङ सेवा, सिे समूह, अम्मन  पद   

३२ दाङ् घोराही उपर्हानिरपाजलका 3 1 

ग) कृम्ि सेवा, िेटरीनरी समूह, नायव पशु स्वास््य प्राम्वम्िक पद   

३३ िलु्र्ी सत्यवती िाउँपाजलका 1 
 

घ) कृम्ि सेवा, कृम्ि प्रसार समूह, नायव पशु स्वास््य प्राम्वम्िक पद   

३४ िलु्र्ी सत्यवती िाउँपाजलका 1 
 

 

खुला तथा समावेशी प्रम्तयोम्गतात्मक परीक्षाद्वारा पदपूम्तग हुने पदसंख्या सबिन्िी सूचना 
 

सूचना नं. २०/२०७९/०८०  प्रकाशन म्मम्तिः २०७९/०८/२३ गते 

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

सर्ावेशी प्रजतयोजितात्र्क परीिाद्वारा पदपजूतम िनुमपने िएकाले दहेाय बर्ोजजर्का पदहरूर्ा योग्यता पिेुका 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 चौंथो तहका प्राम्वम्िक पदको म्वज्ञापन 
 

क्र.सं. म्वज्ञापन नं. पद समूह/उपसमूह म्वज्ञापनको म्कम्सम माग पदसंख्या 

(क) स्वास््य सेवा 

१ ५१०४० 

अ.ह.ेव./को.चे.अ. हले्थ इन्स्पेक्सन 

िलुा १० 

२ ५१०४१ र्जहला ३ 

३ ५१०४२ आ.ज. २ 

४ ५१०४३ र्िेसी २ 

५ ५१०४४ दजलत १ 

६ ५१०४५ अपाङ्ि १ 

७ ५१०४६ 

अ.न.र्ी. पजब्लक हले्थ नसम 

िलुा १० 

८ ५१०४७ र्जहला ३ 

९ ५१०४८ आ.ज. २ 

१० ५१०४९ र्िेसी २ 

११ ५१०५० दजलत १ 

१२ ५१०५१ अपाङ्ि १ 

१३ ५१०५२ 
डाकम रुर् सहायक रेजडयोराफी 

िलुा १ 

१४ ५१०५३ र्जहला १ 

१५ ५१०५४ 

ल्याव अजसष्टणे्ट रे्जडकल ल्याव टेजक्नजसयन 

िलुा ४ 

१६ ५१०५५ र्जहला १ 

१७ ५१०५६ आ.ज. १ 

१८ ५१०५७ र्िेसी १ 

http://www.ppsconline.lumbini.gov.np/


 

 

क्र.सं. म्वज्ञापन नं. पद समूह/उपसमूह म्वज्ञापनको म्कम्सम माग पदसंख्या 

(ख) कृम्ि सेवा 

१ 
५३००९ 

नायव पश ुस्वास््य प्राजवजिक िेटेरीनरी 
िलुा 

१ 

२ नायव पश ुसेवा प्राजवजिक ला.पो.डे.डे. १ 

३ ५३०१० नायव पश ुस्वास््य प्राजवजिक िेटेरीनरी र्जहला १ 

 

सूचना नं. २१/२०७९/०८०  प्रकाशन म्मम्तिः २०७९/०८/२३ गते 

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

क्र.सं. म्वज्ञापन नं.  
पद समूह, उपसमूह  म्कम्सम पदसंख्या 

(क) स्वास््य सेवा 

१ ५१०५८ 

अ.ह.ेव. हले्थ इन्स्पेक्सन 

िलुा 90 

२ ५१०५९ र्जहला 29 

३ ५१०६० आ.ज. 20 

४ ५१०६१ र्िेसी 14 

५ ५१०६२ दजलत 8 

६ ५१०६३ 

अ.न.र्ी. पजब्लक हले्थ नसम 

िलुा 78 

७ ५१०६४ र्जहला 29 

८ ५१०६५ आ.ज. 14 

९ ५१०६६ र्िेसी 8 

१० ५१०६७ दजलत 6 

११ ५१०६८ 
ल्याव अजसष्टणे्ट रे्जडकल ल्याव टेजक्नजसयन 

िलुा 5 

१२ ५१०६९ र्जहला 1 

१३ ५१०७० वैद्य आयुवेद िलुा 1 

(ख) इम्जजम्नयररङ्ग सेवा 

१ ५२०१८ 

अजर्न सिे 

िलुा 9 

२ ५२०१९ र्जहला 2 

३ ५२०२० आ.ज. 1 

४ ५२०२१ र्िेसी 1 

५ ५२०२२ दजलत 1 

६ ५२०२३ 

अजसष्टणे्ट सब-इजजजनजयर जसजिल 

िलुा 51 

७ ५२०२४ र्जहला 18 

८ ५२०२५ आ.ज. 16 

९ ५२०२६ र्िेसी 11 

१० ५२०२७ दजलत 1 

११ ५२०२८ िा.पा.स.टे. जसजिल, स्याजनटरी र्जहला १ 

(ग) कृम्ि सेवा 

१ ५३०११ 
नायव प्राजवजिक सहायक 

कृजष प्रसार िलुा 18 

वाली जवकास िलुा 2 

२ ५३०१२ कृजष प्रसार र्जहला 1 

३ ५३०१३ 
नायव पश ुस्वास््य प्राजवजिक िेटरीनरी 

िलुा 
21 

नायव पश ुसेवा प्राजवजिक ला.पो.डे.डे. 19 

४ ५३०१४ 
नायव पश ुस्वास््य प्राजवजिक िेटरीनरी 

र्जहला 
6 

नायव पश ुसेवा प्राजवजिक ला.पो.डे.डे. 4 

(घ) म्वम्वि सेवा 

१ ५६००३ सहायक र्जहला जवकास जनरीिक जवजवि िलुा 24 
 

  



 

 

स्थानीय तह अन्तगगतका म्वम्िन्न सेवा, समूहका सहायकस्तर चौंथो तहका प्राम्वम्िक पदको तहगत म्वस्तृत म्ववरण 
 

क्र.सं. म्कम्सम पद सेवा, समूह जबमा पद 
         माग गने 

माग पद 
म्जल्ला स्थानीय तह 

1 िलुा अ.न.र्ी. 
स्वास््य, 

प.ह.ेन. 
78 

अघामिाँची र्ालारानी िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी िलु्र्ीदरवार िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी रुरुिेर िाउँपाजलका 1 

नवलपरासी सरावल िाउँपाजलका 1 

पाल्पा र्ाथािढी िाउँपाजलका 1 

पाल्पा ररब्दीकोट िाउँपाजलका 1 

रोल्पा र्ाडी िाउँपाजलका 1 

अघामिाँची छरदवे िाउँपाजलका 2 

अघामिाँची िजूर्कास्थान निरपाजलका 2 

िलु्र्ी छरकोट िाउँपाजलका 2 

िलु्र्ी िकुोट िाउँपाजलका 2 

नवलपरासी प्रतापपरु िाउँपाजलका 2 

पाल्पा रैनादवेी छहरा िाउँपाजलका 2 

प्यूठान ऐरावती िाउँपाजलका 2 

प्यूठान नौबजहनी िाउँपाजलका 2 

रोल्पा सनुछहरी िाउँपाजलका 2 

रोल्पा पररवतमन िाउँपाजलका 2 

पाल्पा पवूमिोला िाउँपाजलका 3 

रोल्पा सजुनलस्र्जृत िाउँपाजलका 3 

अघामिाँची जशतिंिा निरपाजलका 4 

िलु्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका 4 

प्यूठान िौर्िुी िाउँपाजलका 4 

कजपलवस्तु यशोिरा िाउँपाजलका 6 

िलु्र्ी काजलिण्डकी िाउँपाजलका 6 

िलु्र्ी चन्रकोट िाउँपाजलका 7 

िलु्र्ी र्ाजलका िाउँपाजलका 7 

िलु्र्ी सत्यवती िाउँपाजलका 7 

2 र्जहला अ.न.र्ी. 
स्वास््य, 

प.ह.ेन. 
29 

अघामिाँची र्ालारानी िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी िलु्र्ीदरवार िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी रुरुिेर िाउँपाजलका 1 

पाल्पा र्ाथािढी िाउँपाजलका 1 

रोल्पा र्ाडी िाउँपाजलका 1 

अघामिाँची छरदवे िाउँपाजलका 1 

अघामिाँची िजूर्कास्थान निरपाजलका 1 

िलु्र्ी छरकोट िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी िकुोट िाउँपाजलका 1 

नवलपरासी प्रतापपरु िाउँपाजलका 1 

पाल्पा रैनादवेी छहरा िाउँपाजलका 1 



 

 

क्र.सं. म्कम्सम पद सेवा, समूह जबमा पद 
         माग गने 

माग पद 
म्जल्ला स्थानीय तह 

प्यूठान ऐरावती िाउँपाजलका 1 

प्यूठान नौबजहनी िाउँपाजलका 1 

रोल्पा सनुछहरी िाउँपाजलका 1 

रोल्पा पररवतमन िाउँपाजलका 1 

पाल्पा पवूमिोला िाउँपाजलका 1 

रोल्पा सजुनलस्र्जृत िाउँपाजलका 1 

अघामिाँची जशतिंिा निरपाजलका 1 

िलु्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका 1 

प्यूठान िौर्िुी िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी काजलिण्डकी िाउँपाजलका 1 

कजपलवस्तु यशोिरा िाउँपाजलका 2 

िलु्र्ी चन्रकोट िाउँपाजलका 2 

िलु्र्ी र्ाजलका िाउँपाजलका 2 

िलु्र्ी सत्यवती िाउँपाजलका 2 

3 आ.ज. अ.न.र्ी. 
स्वास््य, 

प.ह.ेन. 
14 

अघामिाँची छरदवे िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी छरकोट िाउँपाजलका 1 

पाल्पा रैनादवेी छहरा िाउँपाजलका 1 

प्यूठान ऐरावती िाउँपाजलका 1 

पाल्पा पवूमिोला िाउँपाजलका 1 

रोल्पा सजुनलस्र्जृत िाउँपाजलका 1 

अघामिाँची जशतिंिा निरपाजलका 1 

िलु्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका 1 

प्यूठान िौर्िुी िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी काजलिण्डकी िाउँपाजलका 1 

कजपलवस्तु यशोिरा िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी चन्रकोट िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी र्ाजलका िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी सत्यवती िाउँपाजलका 1 

4 र्िेसी अ.न.र्ी. 
स्वास््य, 

प.ह.ेन. 
8 

अघामिाँची जशतिंिा निरपाजलका 1 

िलु्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका 1 

प्यूठान िौर्िुी िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी काजलिण्डकी िाउँपाजलका 1 

कजपलवस्तु यशोिरा िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी चन्रकोट िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी र्ाजलका िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी सत्यवती िाउँपाजलका 1 

5 दजलत अ.न.र्ी. 
स्वास््य, 

प.ह.ेन. 
6 

प्यूठान िौर्िुी िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी काजलिण्डकी िाउँपाजलका 1 

कजपलवस्तु यशोिरा िाउँपाजलका 1 



 

 

क्र.सं. म्कम्सम पद सेवा, समूह जबमा पद 
         माग गने 

माग पद 
म्जल्ला स्थानीय तह 

िलु्र्ी चन्रकोट िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी र्ाजलका िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी सत्यवती िाउँपाजलका 1 

6 िलुा अ.ह.ेव. स्वास््य, ह.ेई. 90 

अघामिाँची िजूर्कास्थान निरपाजलका 1 

नवलपरासी प्रतापपरु िाउँपाजलका 1 

पाल्पा बिनासकाली िाउँपाजलका 1 

रुपन्दहेी लुजबबनी साँस्कृजतक निरपाजलका 1 

रोल्पा पररवतमन िाउँपाजलका 1 

रोल्पा र्ाडी िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी र्ाजलका िाउँपाजलका 2 

पाल्पा पवूमिोला िाउँपाजलका 2 

रोल्पा रोल्पा निरपाजलका 2 

रोल्पा सनुछहरी िाउँपाजलका 2 

अघामिाँची जशतिंिा निरपाजलका 3 

कजपलवस्तु जशवराज निरपाजलका 3 

िलु्र्ी िलु्र्ीदरवार िाउँपाजलका 3 

िलु्र्ी छरकोट िाउँपाजलका 3 

िलु्र्ी सत्यवती िाउँपाजलका 3 

पाल्पा र्ाथािढी िाउँपाजलका 3 

प्यूठान नौबजहनी िाउँपाजलका 3 

रोल्पा सजुनलस्र्जृत िाउँपाजलका 3 

िलु्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका 4 

िलु्र्ी रुरुिेर िाउँपाजलका 4 

नवलपरासी सरावल िाउँपाजलका 4 

प्यूठान ऐरावती िाउँपाजलका 4 

कजपलवस्तु यशोिरा िाउँपाजलका 6 

िलु्र्ी काजलिण्डकी िाउँपाजलका 6 

िलु्र्ी चन्रकोट िाउँपाजलका 6 

पाल्पा ररब्दीकोट िाउँपाजलका 6 

पाल्पा रैनादवेी छहरा िाउँपाजलका 6 

प्यूठान िौर्िुी िाउँपाजलका 6 

7 र्जहला अ.ह.ेव. 
स्वास््य, 

ह.ेई. 
29 

अघामिाँची िजूर्कास्थान निरपाजलका 1 

पाल्पा बिनासकाली िाउँपाजलका 1 

रुपन्दहेी लुजबबनी साँस्कृजतक निरपाजलका 1 

रोल्पा र्ाडी िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी र्ाजलका िाउँपाजलका 1 

पाल्पा पवूमिोला िाउँपाजलका 1 

रोल्पा रोल्पा निरपाजलका 1 

रोल्पा सनुछहरी िाउँपाजलका 1 



 

 

क्र.सं. म्कम्सम पद सेवा, समूह जबमा पद 
         माग गने 

माग पद 
म्जल्ला स्थानीय तह 

अघामिाँची जशतिंिा निरपाजलका 1 

कजपलवस्तु जशवराज निरपाजलका 1 

िलु्र्ी िलु्र्ीदरवार िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी छरकोट िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी सत्यवती िाउँपाजलका 1 

पाल्पा र्ाथािढी िाउँपाजलका 1 

प्यूठान नौबजहनी िाउँपाजलका 1 

रोल्पा सजुनलस्र्जृत िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका 1 

िलु्र्ी रुरुिेर िाउँपाजलका 1 

नवलपरासी सरावल िाउँपाजलका 1 

प्यूठान ऐरावती िाउँपाजलका 1 

कजपलवस्तु यशोिरा िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी चन्रकोट िाउँपाजलका 1 

प्यूठान िौर्िुी िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी काजलिण्डकी िाउँपाजलका 2 

पाल्पा ररब्दीकोट िाउँपाजलका 2 

पाल्पा रैनादवेी छहरा िाउँपाजलका 2 

8 आ.ज. अ.ह.ेव. 
स्वास््य, 

ह.ेई. 
20 

िलु्र्ी र्ाजलका िाउँपाजलका 1 

पाल्पा पवूमिोला िाउँपाजलका 1 

अघामिाँची जशतिंिा निरपाजलका 1 

कजपलवस्तु जशवराज निरपाजलका 1 

िलु्र्ी िलु्र्ीदरवार िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी छरकोट िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी सत्यवती िाउँपाजलका 1 

पाल्पा र्ाथािढी िाउँपाजलका 1 

प्यूठान नौबजहनी िाउँपाजलका 1 

रोल्पा सजुनलस्र्जृत िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका 1 

िलु्र्ी रुरुिेर िाउँपाजलका 1 

नवलपरासी सरावल िाउँपाजलका 1 

प्यूठान ऐरावती िाउँपाजलका 1 

कजपलवस्तु यशोिरा िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी चन्रकोट िाउँपाजलका 1 

प्यूठान िौर्िुी िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी काजलिण्डकी िाउँपाजलका 1 

पाल्पा ररब्दीकोट िाउँपाजलका 1 

पाल्पा रैनादवेी छहरा िाउँपाजलका 1 



 

 

क्र.सं. म्कम्सम पद सेवा, समूह जबमा पद 
         माग गने 

माग पद 
म्जल्ला स्थानीय तह 

9 र्िेसी अ.ह.ेव. 
स्वास््य, 

ह.ेई. 
14 

अघामिाँची जशतिंिा निरपाजलका 1 

कजपलवस्तु जशवराज निरपाजलका 1 

िलु्र्ी सत्यवती िाउँपाजलका 1 

प्यूठान नौबजहनी िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका 1 

िलु्र्ी रुरुिेर िाउँपाजलका 1 

नवलपरासी सरावल िाउँपाजलका 1 

प्यूठान ऐरावती िाउँपाजलका 1 

कजपलवस्तु यशोिरा िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी चन्रकोट िाउँपाजलका 1 

प्यूठान िौर्िुी िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी काजलिण्डकी िाउँपाजलका 1 

पाल्पा ररब्दीकोट िाउँपाजलका 1 

पाल्पा रैनादवेी छहरा िाउँपाजलका 1 

10 दजलत अ.ह.ेव. 
स्वास््य, 

ह.ेई. 
8 

िलु्र्ी रुरुिेर िाउँपाजलका 1 

प्यूठान ऐरावती िाउँपाजलका 1 

कजपलवस्तु यशोिरा िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी चन्रकोट िाउँपाजलका 1 

प्यूठान िौर्िुी िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी काजलिण्डकी िाउँपाजलका 1 

पाल्पा ररब्दीकोट िाउँपाजलका 1 

पाल्पा रैनादवेी छहरा िाउँपाजलका 1 

11 िलुा 
ल्याव 

अजसष्टणे्ट 

स्वास््य, 

र्े.ल्या.टे. 
5 

िलु्र्ी छरकोट िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी रुरुिेर िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी सत्यवती िाउँपाजलका 1 

रोल्पा सनुछहरी िाउँपाजलका 1 

रोल्पा र्ाडी िाउँपाजलका 1 

12 र्जहला 
ल्याव 

अजसष्टणे्ट 

स्वास््य, 

र्े.ल्या.टे. 
1 रोल्पा र्ाडी िाउँपाजलका 1 

13 िलुा वैद्य 
स्वास््य, 

आयुवेद 
1 पाल्पा ररब्दीकोट िाउँपाजलका 1 

14 िलुा अ.स.इ. 
इजजज., 

जसजिल 
51 

अघामिाँची र्ालारानी िाउँपाजलका 1 

कजपलवस्तु र्हाराजिंज निरपाजलका 1 

कजपलवस्तु बाणिंिा निरपाजलका 1 

िलु्र्ी चन्रकोट िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी छरकोट िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी िकुोट िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी र्ाजलका िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका 1 



 

 

क्र.सं. म्कम्सम पद सेवा, समूह जबमा पद 
         माग गने 

माग पद 
म्जल्ला स्थानीय तह 

िलु्र्ी सत्यवती िाउँपाजलका 1 

नवलपरासी प्रतापपरु िाउँपाजलका 1 

पाल्पा रबिा िाउँपाजलका 1 

पाल्पा रार्परु निरपाजलका 1 

प्यूठान नौबजहनी िाउँपाजलका 1 

प्यूठान र्ाण्डवी िाउँपाजलका 1 

बजदमया बढैयाताल िाउँपाजलका 1 

रुकुर् पवूम िरू्े िाउँपाजलका 1 

रुपन्दहेी िैंडहवा िाउँपाजलका 1 

रोल्पा थवाङ िाउँपाजलका 1 

रोल्पा सनुछहरी िाउँपाजलका 1 

रोल्पा पररवतमन िाउँपाजलका 1 

रोल्पा रुन्टीिढी िाउँपाजलका 1 

रोल्पा लुङ्री िाउँपाजलका 1 

कजपलवस्तु यशोिरा िाउँपाजलका 2 

कजपलवस्तु जशवराज निरपाजलका 2 

पाल्पा तानसेन निरपाजलका 2 

पाल्पा जनस्दी िाउँपाजलका 2 

पाल्पा बिनासकाली िाउँपाजलका 2 

पाल्पा र्ाथािढी िाउँपाजलका 2 

पाल्पा ररब्दीकोट िाउँपाजलका 2 

प्यूठान िौर्िुी िाउँपाजलका 2 

रुपन्दहेी लुजबबनी साँस्कृजतक निरपाजलका 2 

नवलपरासी बदमघाट निरपाजलका 3 

रुकुर् पवूम पथुा उत्तरिंिा िाउँपाजलका 3 

दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका 5 

15 र्जहला अ.स.इ. 
इजजज., 

जसजिल 
18 

कजपलवस्तु र्हाराजिंज निरपाजलका 1 

िलु्र्ी र्ाजलका िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका 1 

पाल्पा रबिा िाउँपाजलका 1 

प्यूठान र्ाण्डवी िाउँपाजलका 1 

रुपन्दहेी िैंडहवा िाउँपाजलका 1 

कजपलवस्तु यशोिरा िाउँपाजलका 1 

पाल्पा तानसेन निरपाजलका 1 

पाल्पा बिनासकाली िाउँपाजलका 1 

पाल्पा र्ाथािढी िाउँपाजलका 1 

पाल्पा ररब्दीकोट िाउँपाजलका 1 

प्यूठान िौर्िुी िाउँपाजलका 1 

रुपन्दहेी लुजबबनी साँस्कृजतक निरपाजलका 1 



 

 

क्र.सं. म्कम्सम पद सेवा, समूह जबमा पद 
         माग गने 

माग पद 
म्जल्ला स्थानीय तह 

नवलपरासी बदमघाट निरपाजलका 1 

रुकुर् पवूम पथुा उत्तरिंिा िाउँपाजलका 1 

दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका 1 

नवलपरासी सरावल िाउँपाजलका 1 

प्यूठान ऐरावती िाउँपाजलका 1 

16 आ.ज. अ.स.इ. 
इजजज., 

जसजिल 
16 

िलु्र्ी र्ाजलका िाउँपाजलका 1 

पाल्पा तानसेन निरपाजलका 1 

पाल्पा बिनासकाली िाउँपाजलका 1 

पाल्पा र्ाथािढी िाउँपाजलका 1 

पाल्पा ररब्दीकोट िाउँपाजलका 1 

रुपन्दहेी लुजबबनी साँस्कृजतक निरपाजलका 1 

नवलपरासी बदमघाट निरपाजलका 1 

रुकुर् पवूम पथुा उत्तरिंिा िाउँपाजलका 1 

दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका 1 

कजपलवस्तु बाणिंिा निरपाजलका 1 

बजदमया बढैयाताल िाउँपाजलका 1 

रोल्पा थवाङ िाउँपाजलका 1 

कजपलवस्तु जशवराज निरपाजलका 1 

पाल्पा जनस्दी िाउँपाजलका 1 

बजदमया बारबजदमया निरपाजलका 1 

रुपन्दहेी सबर्ररर्ाई िाउँपाजलका 1 

17 र्िेसी अ.स.इ. 
इजजज., 

जसजिल 
11 

रुकुर् पवूम पथुा उत्तरिंिा िाउँपाजलका 1 

दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका 1 

कजपलवस्तु जशवराज निरपाजलका 1 

पाल्पा जनस्दी िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी चन्रकोट िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी छरकोट िाउँपाजलका 1 

नवलपरासी प्रतापपरु िाउँपाजलका 1 

पाल्पा रार्परु निरपाजलका 1 

रुकुर् पवूम िरू्े िाउँपाजलका 1 

रोल्पा सनुछहरी िाउँपाजलका 1 

रोल्पा रुन्टीिढी िाउँपाजलका 1 

18 दजलत अ.स.इ. 
इजजज., 

1 दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका 1 

जसजिल 

19 िलुा अजर्न 
इजजज., 

सिे 
9 

िलु्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका 1 

दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका 6 

पाल्पा तानसेन निरपाजलका 1 

पाल्पा रबिा िाउँपाजलका 1 



 

 

क्र.सं. म्कम्सम पद सेवा, समूह जबमा पद 
         माग गने 

माग पद 
म्जल्ला स्थानीय तह 

20 र्जहला 

अजर्न इजजज.,सिे 

2 दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका 2 

21 आ.ज. 1 दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका 1 

22 र्िेसी 1 दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका 1 

23 दजलत 1 दाङ घोराही उपर्हानिरपाजलका 1 

24 र्जहला िा.पा.स.टे. 
इजजज.,जसजिल 

स्याजनटरी 
1 रोल्पा लुङ्री िाउँपाजलका 1 

25 िलुा ना.प.से.प्रा. 
कृजष, 

ला.पो.डे.डे. 
19 

कजपलवस्तु यशोिरा िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी िलु्र्ीदरवार िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी छरकोट िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी र्ाजलका िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका 1 

िलु्र्ी रुरुिेर िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी रेसङ्ुिा निरपाजलका 1 

दाङ लर्ही निरपाजलका 1 

नवलपरासी ससु्ता िाउँपाजलका 1 

पाल्पा जनस्दी िाउँपाजलका 1 

पाल्पा ररब्दीकोट िाउँपाजलका 1 

पाल्पा रैनादवेी छहरा िाउँपाजलका 1 

प्यूठान र्ाण्डवी िाउँपाजलका 1 

प्यूठान िौर्िुी िाउँपाजलका 1 

बजदमया ठाकुरबाबा निरपाजलका 1 

बजदमया बारबजदमया निरपाजलका 1 

रोल्पा रोल्पा निरपाजलका 1 

रोल्पा सनुछहरी िाउँपाजलका 1 

रोल्पा लुङ्री िाउँपाजलका 1 

26 र्जहला ना.प.से.प्रा. 
कृजष, 

ला.पो.डे.डे. 
4 

िलु्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका 1 

पाल्पा जनस्दी िाउँपाजलका 1 

पाल्पा रैनादवेी छहरा िाउँपाजलका 1 

प्यूठान िौर्िुी िाउँपाजलका 1 

27 िलुा ना.प.स्वा.प्रा. 
कृजष, 

िेटरीनरी 
21 

कजपलवस्तु यशोिरा िाउँपाजलका 1 

कजपलवस्तु जशवराज निरपाजलका 1 

िलु्र्ी िलु्र्ीदरवार िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी छरकोट िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी र्ाजलका िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका 1 

िलु्र्ी रुरुिेर िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी रेसङ्ुिा निरपाजलका 1 

िलु्र्ी सत्यवती िाउँपाजलका 1 

दाङ लर्ही निरपाजलका 1 

नवलपरासी सरावल िाउँपाजलका 1 



 

 

क्र.सं. म्कम्सम पद सेवा, समूह जबमा पद 
         माग गने 

माग पद 
म्जल्ला स्थानीय तह 

पाल्पा र्ाथािढी िाउँपाजलका 1 

पाल्पा ररब्दीकोट िाउँपाजलका 1 

पाल्पा रैनादवेी छहरा िाउँपाजलका 1 

प्यूठान र्ाण्डवी िाउँपाजलका 1 

प्यूठान िौर्िुी िाउँपाजलका 1 

बजदमया ठाकुरबाबा निरपाजलका 1 

बजदमया र्िवुन निरपाजलका 1 

रुकुर् पवूम िरू्े िाउँपाजलका 1 

रुपन्दहेी कोटहीर्ाई िाउँपाजलका 1 

रोल्पा लुङ्री िाउँपाजलका 1 

28 र्जहला ना.प.स्वा.प्रा. 
कृजष, 

िेटरीनरी 
6 

कजपलवस्तु जशवराज निरपाजलका 1 

िलु्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका 1 

िलु्र्ी सत्यवती िाउँपाजलका 1 

प्यूठान िौर्िुी िाउँपाजलका 1 

बजदमया ठाकुरबाबा निरपाजलका 1 

बजदमया र्िवुन निरपाजलका 1 

29 िलुा ना.प्रा.स. 
कृजष, 

कृजष प्रसार 
18 

अघामिाँची िजूर्कास्थान निरपाजलका 1 

िलु्र्ी िलु्र्ीदरवार िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी छरकोट िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी र्ाजलका िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी रुरुिेर िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी सत्यवती िाउँपाजलका 1 

दाङ राजपरु िाउँपाजलका 1 

दाङ लर्ही निरपाजलका 1 

नवलपरासी सरावल िाउँपाजलका 1 

नवलपरासी ससु्ता िाउँपाजलका 1 

पाल्पा ररब्दीकोट िाउँपाजलका 1 

पाल्पा रैनादवेी छहरा िाउँपाजलका 1 

प्यूठान र्ाण्डवी िाउँपाजलका 1 

रोल्पा र्ाडी िाउँपाजलका 1 

रोल्पा रोल्पा निरपाजलका 1 

रोल्पा लुङ्री िाउँपाजलका 1 

रोल्पा सनुछहरी िाउँपाजलका 1 

रोल्पा सजुनलस्र्जृत िाउँपाजलका 1 

30 र्जहला ना.प्रा.स. 
कृजष, 

कृजष प्रसार 
1 िलु्र्ी सत्यवती िाउँपाजलका 1 

31 िलुा ना.प्रा.स. 
कृजष, 

वाली जवकास 
2 

िलु्र्ी र्जुसकोट निरपाजलका 1 

नवलपरासी बदमघाट निरपाजलका 1 



 

 

क्र.सं. म्कम्सम पद सेवा, समूह जबमा पद 
         माग गने 

माग पद 
म्जल्ला स्थानीय तह 

32 िलुा स.र्.जव.जन. जवजवि 24 

अघामिाँची जशतिंिा निरपाजलका 1 

कजपलवस्तु यशोिरा िाउँपाजलका 1 

कजपलवस्तु जशवराज निरपाजलका 1 

िलु्र्ी चन्रकोट िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी िलु्र्ीदरवार िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी छरकोट िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी िकुोट िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी र्ाजलका िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी रुरुिेर िाउँपाजलका 1 

िलु्र्ी सत्यवती िाउँपाजलका 1 

दाङ लर्ही निरपाजलका 1 

पाल्पा जनस्दी िाउँपाजलका 1 

पाल्पा ररब्दीकोट िाउँपाजलका 1 

पाल्पा रैनादवेी छहरा िाउँपाजलका 1 

प्यूठान ऐरावती िाउँपाजलका 1 

प्यूठान िौर्िुी िाउँपाजलका 1 

प्यूठान नौबजहनी िाउँपाजलका 1 

प्यूठान सरुर्ारानी िाउँपाजलका 1 

रुकुर् पवूम पथुा उत्तरिंिा िाउँपाजलका 1 

रुपन्दहेी सबर्ररर्ाई िाउँपाजलका 1 

रोल्पा थवाङ िाउँपाजलका 1 

रोल्पा सनुछहरी िाउँपाजलका 1 

रोल्पा पररवतमन िाउँपाजलका 1 

रोल्पा रुन्टीिढी िाउँपाजलका 1 

 

परीक्षा ताम्लका म्मम्त २०७९।०६।२८ गते म्वज्ञापन िएका प्राम्वम्िक पााँचौ तहका पदहरुको संशोम्ित परीक्षा ताम्लका 

प्रकाशन हुाँदाका िखत प्रकाशन गररने छ । 

 

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

परीक्षा केन्रिः-   बुटवल । 

परीक्षाको माध्यमिः- परीिाको र्ाध्यर् िाषा नेपाली वा अंरेजी अथवा नेपाली र अंरेजी दबुै हुनसक्नेछ । 

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 शदु्धसँि िरी जववरण दरुुस्त िएको आँफैले सजुनजित िनुमपनेछ । 

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

दरखास्त दस्तुरिः-  दरिास्त दस्तुर रु. ४००।- (चारसय) बुझाउनु पनेछ । सर्ावेशी सर्हूर्ा थप आवेदन जदने उबरे्दवारको हकर्ा प्रत्येक थप 

सर्हूका लाजि रु. २००।– (दईुसय) का दरले थप बुझाउनुपनेछ ।  

  

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


 

 

दरखास्त दस्तुर िुझाउने म्वम्ि र स्थानिः- आयोिको जवद्यतुीय 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 दोब्वर 

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

दरखास्त म्दने अम्न्तम म्मम्तिः- २०७९।०९।१४ ितेसबर् र दोब्बर दस्तुर जतरी २०७९।०९।२१ ितेसबर् ।  

उबमेदवारको उमेरको हदिः–  

❖ प्रचजलत कानून अनुसारका जनजार्ती सेवाका पदहरूर्ा २०७९।०९।१४ सबर् १८ वषम उर्ेर परूा िै परुुष उबर्ेदवारको 

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

❖ स्वास््य सेवाका पदहरूर्ा २०७९।०९।१४ सबर् १८ वषम उर्ेर परूा िै ४५ वषम ननाघेको, 

❖ वहालवाला स्थायी जनजार्ती कर्मचारीको हकर्ा उर्ेरको हद लाग्ने छैन ।  

पेश गनुगपने कागजातहरूिः 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 जस्तैैः 

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

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

Upload िनुमपनेछ । तोम्कएको Format मा कागजात पेश निएमा प्रवेश पत्र म्प्रन्ट नहुने िएकाले तोम्कएको 

Format मै कागजात Upload गनुगपनेछ ।  

 प्रदेश लोक सेवा आयोग कायगसजचालन म्नदेम्शका, २०७७ को दर्ा १३ िमोम्जम दरखास्त पेश निएमा वा 

लापरवाही तररकाले पेश गरेमा दरखास्त रुजु गदागकै वखत रद्द हुने र पम्छ कुनै पम्न िहानामा रद्द िएका दरखास्त 

उपर कुनै पम्न सुनुवाइ नहुने िएकाले दरखास्त र्ाराम िदाग म्वशेि ख्याल गनुगहुन अनुरोि छ ।  

पदमा रही गनुगपने कामको म्ववरणिः- सेवा, सर्हू सजचालन िने सबबजन्ित र्न्रालय तथा स्थानीय तहले तोके बर्ोजजर् । 

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

सेवा सबिन्िी मन्त्रालय/ स्थानीय तहिः- 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) इम्जज., सिे, अम्मन पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट िजणत जवषय जलई SLC/SEE उत्तीणम िरी सिे वा 

जजयोर्ेजटक्स जवषयर्ा कबतीर्ा १ वषमको ताजलर् प्राप्त िरेको ।  

२) इम्जज., म्सम्िल, अ.स.ई. पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट SLC/SEE उत्तीणम िरी सबबजन्ित जवषयर्ा ताजलर् 

प्राप्त वा प्राजवजिक जशिालयबाट सबबजन्ित जवषयर्ा TSLC उत्तीणम ।  

३) इम्जज., म्सम्िल, खा.पा.स.टे.पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट SLC/SEE उत्तीणम िरी िानेपानी तथा सरसफाई 

जवषयर्ा ताजलर् प्राप्त वा सबबजन्ित जवषयर्ा २ वषमको अनुिव ।  

४) कृम्ि, वाली म्वकास/कृम्ि प्रसार, ना.प्रा.स. पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट SLC/SEE  उत्तीणम िरी न्यनूतर् 

१ वषम अवजिको JTA (कृजष जवज्ञान) ताजलर् प्राप्त वा कृजष जवषय जलई TSLC उत्तीणम । 

५) कृम्ि, िेटरीनरी/ला.पो.डे.डे., ना.प.स्वा.प्रा./ना.प.से.प्रा. पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट SLC/SEE  उत्तीणम 

िरी न्यनूतर् १ वषम अवजिको JTA पश ु जवज्ञान (पश ुपालन,पश ुस्वास््य/पश ु जवज्ञान) ताजलर् प्राप्त वा कृजष (पश ुपालन/पश ु

स्वास््य) जवषय जलई TSLC उत्तीणम । 



 

 

६) म्वम्वि, स.म.म्व.म्न. पदका लाम्ग (मम्हला उबमेदवारले मात्र दरखास्त म्दन पाउने): र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट 

SLC/SEE  उत्तीणम । 

७) स्वास््य सेवा, हे.ई.समूह, अ.हे.व./को.चे.अ.पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट अ.ह.ेव.वा CMA कोषम उत्तीणम । 

८) स्वास््य सेवा, प.हे.न. समूह, अ.न.मी. पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट अ.न.र्ी.कोषम उत्तीणम ।  

९) स्वास््य सेवा, रेम्डयोग्रार्ी समूह, डाकग रुम सहायक पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट SLC/SEE र्ा जवज्ञान 

जवषय जलई उत्तीणम िरी सबबजन्ित जवषयर्ा कबतीर्ा ६ र्जहनाको ताजलर् प्राप्त । 

१०) स्वास््य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ल्याव अम्सषे्टण्ट पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट SLC/SEE उत्तीणम िरी 

ल्याव अजसष्टणे्टको १ वषमको कोषम उत्तीणम । 

११) स्वास््य सेवा, आयवेुद समूह, वैद्य पदका लाम्गिः र्ान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट SLC/SEE उत्तीणम िरी १ वषम अवजिको 

सहायक आयवुेद कायमकताम कोषम उत्तीणम । 
 

नोटिः रेजडङ प्रणाली लाि ूिए पिात् SLC/SEE वा सो सरह परीिा उत्तीणम िने उबरे्दवारहरूको हकर्ा CGPA२ वा सोिन्दा र्ाजथको 

रेड 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 राजरिय प्रजतष्ठान ऐनर्ा सचूीकृत िएको जाजतको हकर्ा 

सोही सचूीको आिारर्ा, तर नेपाल आजदवासी जनजाजत उत्थान राजरिय 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 राजरिय दजलत आयोिबाट सचूीकृत िएको जाजतको हकर्ा सोही सचूीको आिारर्ा, तर राजरिय दजलत 

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

थर िनी प्रर्ाजणत िराएको कािजात ।   

रष्टव्य  

(क)   दोब्िर 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 १० (दश) 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 । वस्तुित प्रश्नर्ार सोजिने परीिाको उत्तरपजुस्तका 

OMR प्रजवजिको हुनेछ ।   

(ङ) िलुा तथा सर्ावेशीतफम को जलजित परीिाबाट छनौट िएका उबर्ेदवारहरूको वणामनुक्रर्का आिारर्ा सबै सेवा, सर्हूको एकर्षु्ट 

रुपर्ा नजतजा प्रकाशन िररनेछ । 

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

स्थानीय तहहरूको प्राथजर्कताक्रर् अजनवायम रुपले िनुमपनेछ । 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 सर्हूहरूको 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/1UM3vDjp3LpY4u9qEs4SKh73iIMjxyAR3?usp=share_link  

बाट प्राप्त िनम सजकने छ ।   

(ञ) संक्रार्क रोिबाट सजृना हुन सक्ने स्वास््य जोजिर्लाई र्ध्यनजर िरी आयोिबाट सजचालन हुने प्रजतयोजितात्र्क परीिालाई 

व्यवजस्थत र प्रिावकारी रुपर्ा सजचालन िनम संक्रर्णको जवशेष अवस्थार्ा आयोिले तयार िरेको स्वास््य सबवन्िी र्ापदण्ड 

अपनाइने छ । 

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

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