
 
 

प्रदेश नं. 1, विराटनगर, नेपाल 

(सूचना सञ्चार प्रविधि तथा प्रकाशन शाखा) 
 
 

 

सूचना नं. ६४/2079-80, धिधत 207९/09/25 गते सोिबार 

स्थानीय सरकारी सेिा तर्फ का धनम्न सेिा, सिूह, उपसिूह तथा तहका आ.प्र, खलुा तथा सिािेशी पदहरुिा प्रधतयोधगतात्िक परीक्षाद्वारा पदपूधतफ 
गनुफपने भएकोले देहाय बिोजिि योग्यता पगुेका उम्िेदिारहरुबाट दरखास्त आव्हान गररन्छ। तोवकएको न्यूनति योग्यता पगुेका 
उम्िेदिारहरुले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली psconline.p1.gov.np िार्फ त आिेदन ददन ुपनेछ। प्रधतयोधगतात्िक परीक्षाबाट छनौट 
भएका उम्िेदिारहरूको रोिाई प्राथधिकताक्रि अनसुार स्थानीय तह तोकी धसर्ाररस गररनेछ । यसरी धसर्ाररस भएका उम्िेदिारलाई 
सम्बजन्ित स्थानीय तहले नै स्थायी धनयजुि ददनेछन।् सेिाका सतफ र तलब तथा अन्य सवुििा प्रचधलत कानून बिोजिि हनुेछ। 
  

क्र.स. विज्ञापन नम्बर वकधसि पद तह सेिा सिूह/उपसिूह िम्िा पद 
संख्या 

स्थानीय तह िाग 
पद 

1 72/2079-
80 

खलुा सहायक 5 प्रशासन सािान्य प्रशासन 38 र्ाकर्ोकथिु गाउँपाधलका,इलाि  १ 

कटारी नगरपाधलका,उदयपरु 1 

िेलका नगरपाधलका,उदयपरु 1 

ताप्ली गाउँपाधलका,उदयपरु 1 

सनुकोशी गाउँपाधलका,ओखलढुङ्गा 1 

चम्पादेिी गाउँपाधलका,ओखलढुङ्गा 1 

जचशंखगुढी गाउँपाधलका,ओखलढुङ्गा 1 

िानेभञ्ज्या गाउँपाधलका,ओखलढुङ्गा 1 

धलख ुगाउँपाधलका,ओखलढुङ्गा 1 

धसविचरण नगरपाधलका,ओखलढुङ्गा 1 

जखिीदेम्िा गाउँपाधलका, ओखलढुङ्गा 1 

हलेसीतिुाचङु नगरपाधलका,खोटाङ 1 

केवपलासगढी गाउँपाधलका,खोटाङ 1 

गौरीगञ्ज गाउँपाधलका,झापा 1 

गौरादह नगरपाधलका,झापा 1 

धिक्िाखोला गाउँपाधलका,ताप्लेिङु 1 

रू्ङधलङ नगरपाधलका,ताप्लेिङु 1 

िैिाखोला गाउँपाधलका,ताप्लेिङु 1 

धसररिङ्घा गाउँपाधलका,ताप्लेिङु 2 

िहालक्ष्िी नगरपाधलका,िनकुटा 1 

साँगरुीगढी गाउँपाधलका,िनकुटा 1 

र्ालेलङु गाउँपाधलका,पाँचथर 1 

टेम्केिैयङु गाउँपाधलका,भोिपरु 1 

हतिुागढी गाउँपाधलका,भोिपरु 3 

रतिुािाई नगरपाधलका,िोरङ 2 

िनपालथान गाउँपाधलका,िोरङ 2 

ििफदेिी नगरपाधलका,संखिुासभा 1 

चैनपरु नगरपाधलका,संखिुासभा 1 

भोक्राहा नरधसंह गाउँपाधलका,सनुसरी 1 

िरान उपिहानगरपाधलका,सनुसरी 2 

िहाकुलङु गाउँपाधलका,सोलखुमु्ब ु 1 

प्रदेश लोक सेिा आयोग 
 

स्थानीय सरकारी सेिाका विधभन्न सेिा सिूहका अप्राविधिक तर्फ का पदहरुको आ.प्र, खलुा तथा सिािेशी 
प्रधतयोधगतात्िक धलजखत परीक्षाको विज्ञापन 



क्र.स. विज्ञापन नम्बर वकधसि पद तह सेिा सिूह/उपसिूह िम्िा पद 
संख्या 

स्थानीय तह िाग 
पद 

नेचा सल्यान गाउँपाधलका,सोलखुमु्ब ु 1 

लेखा 
सहायक 

५ प्रशासन लेखा 4 िेचीनगर नगरपाधलका, झापा 1 

रू्ङधलङ नगरपाधलका,ताप्लेिङु 1 

याङिरक गाउँपाधलका, पाँचथर 1 

पथरी शधनश्चरे नगरपाधलका,िोरङ 1 

आन्तररक 

लेखा 
परीक्षण 
सहायक 

५ प्रशासन आन्तररक लेखा 
परीक्षण 

3 गौरादह नगरपाधलका,झापा 1 

िहालक्ष्िी नगरपाधलका,िनकुटा 1 

टेम्केिैयङु गाउँपाधलका,भोिपरु 1 

2 73/2079-
80 

िवहला सहायक 5 प्रशासन सािान्य प्रशासन 4 र्ाकर्ोकथिु गाउँपाधलका,इलाि  1 

हतिुागढी गाउँपाधलका,भोिपरु 1 

रतिुािाई नगरपाधलका,िोरङ 1 

भोक्राहा नरधसंह गाउँपाधलका,सनुसरी 1 

आन्तररक 
लेखा 
परीक्षण 
सहायक 

५ प्रशासन आन्तररक लेखा 
परीक्षण 

5 धलख ुगाउँपाधलका, ओखलढुङ्गा 1 

धसररिङ्घा गाउँपाधलका, ताप्लेिङु 1 

लालीगरुाँस नगरपाधलका, तेह्रथिु 1 

हररनगर गाउँपाधलका, सनुसरी 1 

देिानगञ्ज गाउँपाधलका, सनुसरी 1 

3 74/2079-
80 

आ.ि. सहायक 5 प्रशासन सािान्य प्रशासन 26 सूयोदय नगरपाधलका,इलाि 1 

सन्दकपरु गाउँपाधलका,इलाि 1 

िाङसेिङु गाउँपाधलका,इलाि 1 

सनुकोशी गाउँपाधलका,ओखलढुङ्गा 1 

चम्पादेिी गाउँपाधलका,ओखलढुङ्गा 1 

िानेभञ्ज्या गाउँपाधलका,ओखलढुङ्गा 1 

जखजिदेम्बा गाउँपाधलका,ओखलढुङ्गा 1 

धलख ुगाउँपाधलका,ओखलढुङ्गा 1 

धसविचरण नगरपाधलका,ओखलढुङ्गा 1 

आठराई धििेणी गाउँपाधलका, 
ताप्लेिङु 

1 

धिक्िाखोला गाउँपाधलका,ताप्लेिङु 1 

रू्ङधलङ नगरपाधलका,ताप्लेिङु 1 

धसररिङ्घा गाउँपाधलका,ताप्लेिङु 1 

साँगरुीगढी गाउँपाधलका,िनकुटा 1 

चौविसे गाउँपाधलका,िनकुटा 1 

र्ालेलङु गाउँपाधलका,पाँचथर 1 

टेम्केिैयङु गाउँपाधलका,भोिपरु 1 

रंगलेी नगरपाधलका,िोरङ 1 

पथरी शधनश्चरे नगरपाधलका,िोरङ 1 

िनपालथान गाउँपाधलका,िोरङ 1 

सभापोखरी गाउँपाधलका,संखिुासभा 1 

जचजचला गाउँपाधलका,संखिुासभा 1 

देिानगञ्ज गाउँपाधलका,सनुसरी 1 

हररनगर गाउँपाधलका, सनुसरी 1 

िहाकुलङु गाउँपाधलका,सोलखुमु्ब ु 1 



क्र.स. विज्ञापन नम्बर वकधसि पद तह सेिा सिूह/उपसिूह िम्िा पद 
संख्या 

स्थानीय तह िाग 
पद 

खमु्ब ु पासाङल्हाि ु
गाउँपाधलका,सोलखुमु्ब ु

1 

4 75/2079-
80 

ििेसी सहायक 5 प्रशासन सािान्य प्रशासन 11 कटारी नगरपाधलका,उदयपरु 1 

िेलका नगरपाधलका,उदयपरु 1 

सनुकोशी गाउँपाधलका,ओखलढुङ्गा 1 

चम्पादेिी गाउँपाधलका,ओखलढुङ्गा 1 

धसररिङ्घा गाउँपाधलका,ताप्लेिङु 1 

िहालक्ष्िी नगरपाधलका,िनकुटा 1 

साँगरुीगढी गाउँपाधलका,िनकुटा 1 

हतिुागढी गाउँपाधलका,भोिपरु 1 

आिचोक गाउँपाधलका,भोिपरु 1 

िनपालथान गाउँपाधलका,िोरङ 1 

चैनपरु नगरपाधलका,संखिुासभा 1 

5 76/2079-
80 

दधलत सहायक 5 प्रशासन सािान्य प्रशासन 2 हतिुागढी गाउँपाधलका,भोिपरु 1 

िरान उपिहानगरपाधलका,सनुसरी 1 

6 77/2079-
80 

खलुा सहायक 5 न्याय कानून 2 गौरादह नगरपाधलका,झापा 1 

र्ालेलङु गाउँपाधलका,पाँचथर 1 

7 78/2079-
80 

खलुा िवहला 
विकास 
धनरीक्षक 

5 विविि   1 र्ालेलङु गाउँपाधलका,पाँचथर 1 

8 79/2079-
80 

आ.प्र. सहायक 4 प्रशासन सािान्य प्रशासन 13 िेलका नगरपाधलका, उदयपरु 1 

ताप्ली गाउँपाधलका, उदयपरु 1 

धलख ुगाउँपाधलका,ओखलढुङ्गा 1 

हलेसी तिुाचङु नगरपाधलका, खोटाङ 1 

गौरीगंि गाउँपाधलका, झापा 1 

चौविसे गाउँपाधलका, िनकुटा 1 

आिचोक गाउँपाधलका,भोिपरु 1 

हतिुागढी गाउँपाधलका, भोिपरु 1 

रतिुािाई नगरपाधलका, िोरङ 1 

रंगलेी नगरपाधलका, िोरङ 1 

सभापोखरी गाउँपाधलका, संखिुासभा 1 

चैनपरु नगरपाधलका, संखिुासभा 1 

देिानगञ्ज गाउँपाधलका, सनुसरी 1 

लेखा 
सहायक 

४ प्रशासन लेखा 1 िरान उपिहानगरपाधलका,सनुसरी 1 

9 80/2079-
80 

खलुा सहायक 4 प्रशासन सािान्य प्रशासन 42 सन्दकपरु गाउँपाधलका, इलाि १ 

र्ाकर्ोकथिु गाउँपाधलका, इलाि १ 

कटारी नगरपाधलका, उदयपरु १ 

िेलका नगरपाधलका, उदयपरु १ 

ताप्ली गाउँपाधलका, उदयपरु 1 

सनुकोशी गाउँपाधलका, ओखलढुङ्गा १ 

िानेभञ्ज्याङ गाउँपाधलका, ओखलढुङ्गा १ 

जखजिदेम्बा गाउँपाधलका, ओखलढुङ्गा १ 

धलख ुगाउँपाधलका,ओखलढुङ्गा ३ 

हलेसी तिुाचङु नगरपाधलका, खोटाङ १ 



क्र.स. विज्ञापन नम्बर वकधसि पद तह सेिा सिूह/उपसिूह िम्िा पद 
संख्या 

स्थानीय तह िाग 
पद 

केवपलासगढी गाउँपाधलका, खोटाङ १ 

गौरादह नगरपाधलका, झापा १ 

आठराई धििेणी गाउँपाधलका, 
ताप्लेिङु 

१ 

धिक्िाखोला गाउँपाधलका, ताप्लेिङु 1 

रू्ङधलङ नगरपाधलका, ताप्लेिङु 1 

पाधथभरा याङिरक गाउँपाधलका, 
ताप्लेिङु 

1 

लालीगुरँास नगरपाधलका, तेह्रथिु 2 

िहालक्ष्िी नगरपाधलका, िनकुटा 1 

पाजिबास नगरपाधलका, िनकुटा 1 

चौविसे गाउँपाधलका, िनकुटा 1 

र्ालेलङु गाउँपाधलका, पाँचथर 2 

षडानन्द नगरपाधलका, भोिपरु 2 

आिचोक गाउँपाधलका,भोिपरु 2 

हतिुागढी गाउँपाधलका, भोिपरु 2 

अरुण गाउँपाधलका, भोिपरु 1 

रतिुािाई नगरपाधलका, िोरङ 3 

पथरी शधनश्चरे नगरपाधलका, िोरङ 1 

िनपालथान गाउँपाधलका, िोरङ 2 

जचजचला गाउँपाधलका, संखिुासभा 1 

हररनगर गाउँपाधलका, सनुसरी 1 

खमु्ब ु पासाङल्हाि ु गाउँपाधलका, 
सोलखुमु्ब ु

1 

नेचा सल्यान गाउँपाधलका, सोलखुमु्ब ु 1 

लेखा 
सहायक 

४ प्रशासन लेखा 3 पथरी शधनश्चरे नगरपाधलका, िोरङ 1 

िरान उपिहानगरपाधलका,सनुसरी 2 

10 81/2079-
80 

िवहला सहायक 4 प्रशासन सािान्य प्रशासन 8 िेलका नगरपाधलका, उदयपरु 1 

ताप्ली गाउँपाधलका, उदयपरु 1 

हलेसी तिुाचङु नगरपाधलका, खोटाङ 1 

गौरीगंि गाउँपाधलका, झापा 1 

गौरादह नगरपाधलका, झापा 1 

रू्ङधलङ नगरपाधलका, ताप्लेिङु 1 

पाजिबास नगरपाधलका, िनकुटा 1 

रतिुािाई नगरपाधलका, िोरङ 1 

लेखा 
सहायक 

४ प्रशासन लेखा 2 षडानन्द नगरपाधलका, भोिपरु 1 

िरान उपिहानगरपाधलका,सनुसरी 1 

11 82/2079-
80 

आ.ि. सहायक 4 प्रशासन सािान्य प्रशासन 17 सन्दकपरु गाउँपाधलका, इलाि 1 

िाङसेबङु गाउँपाधलका, इलाि 1 

चम्पादेिी गाउँपाधलका, ओखलढुङ्गा 1 

िानेभञ्ज्याङ गाउँपाधलका, ओखलढुङ्गा 1 

िराहपोखरी गाउँपाधलका, खोटाङ 1 

धिक्िाखोला गाउँपाधलका, ताप्लेिङु 1 

िैिाखोला गाउँपाधलका, ताप्लेिङु 1 



क्र.स. विज्ञापन नम्बर वकधसि पद तह सेिा सिूह/उपसिूह िम्िा पद 
संख्या 

स्थानीय तह िाग 
पद 

पाधथभरा याङिरक गाउँपाधलका, 
ताप्लेिङु 

1 

लालीगुरँास नगरपाधलका, तेह्रथिु 1 

र्ालेलङु गाउँपाधलका, पाँचथर 1 

षडानन्द नगरपाधलका, भोिपरु 1 

रतिुािाई नगरपाधलका, िोरङ 1 

िनपालथान गाउँपाधलका, िोरङ 1 

िकाल ुगाउँपाधलका, संखिुासभा 1 

जचजचला गाउँपाधलका, संखिुासभा 1 

खमु्ब ु पासाङल्हाि ु गाउँपाधलका, 
सोलखुमु्ब ु

1 

नेचा सल्यान गाउँपाधलका, सोलखुमु्ब ु 1 

लेखा 
सहायक 

४ प्रशासन लेखा 1 िरान उपिहानगरपाधलका,सनुसरी 1 

12 83/2079-
80 

ििेसी सहायक 4 प्रशासन सािान्य प्रशासन 9 कटारी नगरपाधलका, उदयपरु 1 

जखिीदेम्िा गाउँपाधलका, ओखलढुङ्गा 1 

धलख ुगाउँपाधलका,ओखलढुङ्गा 1 

लालीगरुास गाउँपाधलका, तेह्रथिु 1 

आिचोक गाउँपाधलका,भोिपरु 1 

हतिुागढी गाउँपाधलका, भोिपरु 1 

रतिुािाई नगरपाधलका, िोरङ 1 

ििफदेिी नगरपाधलका, संखिुासभा 1 

चैनपरु नगरपाधलका, संखिुासभा 1 

13 84/2079-
80 

दधलत सहायक 4 प्रशासन सािान्य प्रशासन 2 धलख ुगाउँपाधलका,ओखलढुङ्गा 1 

आिचोक गाउँपाधलका,भोिपरु 1 

14 85/2079-
80 

खलुा सहायक 

िवहला 
विकास 
धनरीक्षक 

4 विविि   8 िाङसेबङु गाउँपाधलका,इलाि १ 

सनुकोशी गाउँपाधलका,ओखलढुङ्गा १ 

धलख ुगाउँपाधलका,ओखलढुङ्गा १ 

धिक्िाखोला गाउँपाधलका,ताप्लेिङु १ 

आठराई गाउँपालका,तेह्रथिु १ 

टेम्केिैयङु गाउँपाधलका,भोिपरु १ 

खमु्ब ु पासाङल्हाि ु गाउँपाधलका, 
सोलखुमु्ब ु

१ 

नेचासल्यान गाउँपाधलका,सोलखुमु्ब ु १ 
15 86/2079-

80 
िवहला सहायक 

िवहला 
विकास 
धनरीक्षक 

4 विविि   7 जखिीदेम्िा गाउँपाधलका, ओखलढुङ्गा १ 

िैिाखोला गाउँपाधलका,ताप्लेिङु 1 

धसररिङ्घा गाउँपाधलका,ताप्लेिङु 1 

अरुण गाउँपाधलका,भोिपरु 1 

िकाल ुगाउँपाधलका,संखिुासभा 1 

जचजचला गाउँपाधलका,संखिुासभा 1 

चैनपरु नगरपाधलका,संखिुासभा 1 

 

 

 

 



धलजखत परीक्षा कायफक्रि 

क्र.स. सेिा सिूह तह पद धलजखत परीक्षा धिधत र सिय 

प्रथि चरण दद्वतीय चरण 

1  
प्रशासन 

 

सािान्य 
प्रशासन/लेखा/आन्तररक 

लेखा परीक्षण 

5 
 

सहायक/लेखा 
सहायक/आन्तररक 

लेखा परीक्षण 
सहायक 

2080/02/20 

धबहान ८:00 बिे 
प्रथि चरणको नधतिा प्रकाशन गदाफ 

सूचना प्रकाशन गररनेछ। 

2  
न्याय कानून 5 सहायक 

2080/02/24 

धबहान ८:00 बिे 
प्रथि चरणको नधतिा प्रकाशन गदाफ 

सूचना प्रकाशन गररनेछ। 
3  

विविि  5 िवहला विकास 
धनरीक्षक 

2080/02/27 

धबहान ८:00 बिे 
प्रथि चरणको नधतिा प्रकाशन गदाफ 

सूचना प्रकाशन गररनेछ। 
4  

प्रशासन सािान्य प्रशासन/लेखा 4 सहायक/लेखा 
सहायक 

2080/03/02 

धबहान ८:00 बिे 
प्रथि चरणको नधतिा प्रकाशन गदाफ 

सूचना प्रकाशन गररनेछ। 
5  

विविि  4 सहायक िवहला 
विकास धनरीक्षक 

2080/03/09 

धबहान ८:00 बिे 
प्रथि चरणको नधतिा प्रकाशन गदाफ 

सूचना प्रकाशन गररनेछ। 
6  

प्रशासन 
सािान्य प्रशासन/लेखा 
(आन्तररक प्रधतयोधगता) 

4 सहायक/लेखा 
सहायक - पधछ धनिाफरण गररनेछ। 

 

 

परीक्षाको वकधसिः-  धलजखत, कम्प्यूटर धसप परीक्षण र अन्तिाफताफ। 

परीक्षा केन्रः-   प्रदेश नं. १, विराटनगर 

परीक्षा दस्तरुः- प्रत्येक विज्ञापनका लाधग देहाय अनसुार दरखास्त दस्तरु बझुाउन ुपनेछ। सिािेशी सिूह तर्फ का थप 
विज्ञापनिा आिेदन ददने उम्िेदिारको हकिा थप सिूह प्रत्येकका तोवकएको थप दस्तरु बझुाउन ुपनेछ। 

तह 5 का लाधग रु. 400 तह 4 का लाधग रु. 300 

सिािेशी प्रत्येक सिूह रु. 200 सिािेशी प्रत्येक सिूह रु. 150 

दरखास्त ददने अजन्ति धिधतः- 2079/10/15 गते र दोब्बर दस्तरु धतरी 207९/10/22 गतेसम्ि। 

दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेस्थान र विधिः-  

अनलाइन िार्फ त दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेविधिः 
आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट र्िफ submit गरी सकेपधछ देजखने "ok" बटनिा click गरी 
आरू्ले Apply गरेको list िा रहेको "धतनुफहोस" link िा click गने। त्यसपधछ देजखने box िा आरु्लाई 
पायक पने बैङ्क छनौट गरी "अनलाईन भिुानी" छनौट गने र "अको" िा click गने। त्यसपधछ आउन े
जस्क्रनबाट Connect IPS Radio button िा click गरी "रकि भिुानी गनुफहोस" बटनिा click गने। 
त्यसपछी आउने जस्क्रनबाट Connect IPS प्रणालीिा login गरी आफ्नो बैंक खाता छानी सोझै दस्तरु 
बझुाउन सवकने छ। Connect IPS को सेिा प्रयोग गनुफ पूिफ एक पटक www.connectips.com िा 
गई Sign up गनफका साथै उि प्रणालीसँग िोधडएका बैङ्कहरुिध्ये आफ्नो खाता रहेको बैंकको खातालाई 
link गरी सो बैंकबाट verify गराइएको हनुपुनेछ। 

बैङ्क िार्फ त नगद दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेविधिः 
आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट र्िफ submit गरी सकेपधछ "ok" बटनिा click गरी आरू्ले 
Apply गरेको list िा रहेको "धतनुफहोस" link िा click गने। त्यसपधछ देजखने box िा आरु्लाई पायक 
पने बैङ्क छनौट गरी "अर्लाईन भिुानी"िा छनौट गरी "अको"िा click गने। देजखएको पेििा "भौचर 
िेनेरेट गनफको लाधग यहाँ जक्लक गनुफहोस" button िा click गने। त्यसपधछ तपाइको भौचर िेनेरेट 
हनुेछ। उि भौचर वप्रन्ट गरी छनौट गरेको बैंकको नजिकको शाखािा गई भौचर पेश गरी रकि 



बझुाउन सवकन्छ। उि भौचर धबना बैंकहरुले नगद नबझु्ने भएकोले अधनिायफ रुपिा भौचर वप्रन्ट गरी 
साथै धलई िान ुपनेछ।उल्लेजखत बैंकहरुका नेपाल भरीका सबै शाखाहरुबाट नगद बझुाउन सवकने छ।   

दरखास्त दस्तरु बझुाउने अिधिः- अनलाइन िाध्यिबाट दरखास्त पेश गररसकेपधछ उम्िेदिारले प्राप्त गरेको Master ID र कारोबार संकेत 
नम्बर उल्लेख भएको भौचर सवहत वढलोिा दोब्बर दस्तरु धतरी दरखास्त ददन पाउने अजन्ति धिधतको 
भोधलपल्ट कायाफलय सिय धभि (उि ददन सािफिधनक धबदा पनफ गएिा सो पधछ कायाफलय खलेुको पवहलो 
ददन) तोवकएको परीक्षा दस्तरु/दोब्बर दस्तरु अधनिायफ रुपिा बझुाइ सक्नपुनेछ। 

दरखास्तको िाध्यिः- विज्ञावपत सबै पदहरुिा अनलाइन प्रणाली िार्फ त िाि दरखास्त बझुाउन ु पनेछ। अनलाइन िार्फ त 
दरखास्त पेश गने विधि/तररका सम्बन्िी विस्ततृ वििरण psconline.p1.gov.np बाट हेनफ सवकने छ। 

उम्िेदिारको उिेरको हदः- 2079/10/15 गतेसम्ि १८ बषफ उिेर परुा भई 35 िषफ ननाघेको र िवहला तथा अपाङ्ग 
उम्िेदिारको हकिा 40 बषफ ननाघेको। धनिािती सेिा, प्रदेश धनिािती सेिा र स्थानीय सरकारी 
सेिाको स्थायी किफचारीहरुको हकिा उिेरको हद लाग्ने छैन। 

पेश गनुफपने कागिातहरुः- उम्िेदिारले न्यूनति शैजक्षक योग्यता, सिािेशी सिूह खलु्ने कागिात लगायत सम्बजन्ित विज्ञापनिा 
तोवकएका कागिपि अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोवकएको स्थानिा PDF Format िा अपलोड गनुफ 
पनेछ ।सबै उम्िेदिारले आफ्नो नेपाली नागररकताको प्रिाणपिको दिैु भाग स्क्यान गरी JPG Format 
िा तोवकएको स्थानिा अपलोड गनुफ पनेछ। 

दरखास्तिा उल्लेख गरेको वििरणका सम्बन्ििा उम्िेदिार स्ियं पूणफ ििार्देही हनुपुनेछ। 

अन्तिाफताफ अजघका परीक्षा कायफक्रि र अन्तिाफताफ हनुे धिधत र स्थानः-  धलजखत परीक्षाको नधतिा प्रकाजशत हुँदा सूचना प्रकाशन गररनेछ। 

पदिा रही गनुफपने कािको वििरणः- स्थानीय सरकारी सेिाको कानून बिोजिि। 

तलिः- सम्बजन्ित स्थानीय तहले तोके अनसुार। 

 

आिश्यक न्यूनति योग्यताः 
१. सहायक, तह 5, प्रशासन सेिा, सािान्य प्रशासन सिूहः िान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट प्रविणता प्रिाणपि तह िा सो सरह उतीणफ 
२. लेखा सहायक, तह 5, प्रशासन सेिा, लेखा सिूहः िान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट व्यिस्थापन िा िाजणज्य शास्त्रिा प्रविणता प्रिाणपि 

िा अथफशास्त्र, गजणत िा तथ्याङ्क शास्त्र िा िन प्रशासन िध्ये कुनै एक िलु विषय धलई प्रविणता प्रिाणपि तह िा सो सरह उतीणफ। 

३. आन्तररक लेखा परीक्षण सहायक, तह 5, प्रशासन सेिा, लेखा परीक्षण सिूहः िान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट व्यपार प्रशासन िा 
िाजणज्य शास्त्र विषयिा प्रविणता प्रिाणपि तह िा सो सरह उतीणफ । 

४. सहायक, तह 5, न्याय सेिा, कानून सिूहः िान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट प्रविणता प्रिाणपि तह िा सो सरह उतीणफ। 

५. िवहला विकास धनरीक्षक, तह 5, विविि सेिाः िान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट प्रविणता प्रिाणपि तह िा सो सरह उतीणफ। 

६. सहायक, तह 4, प्रशासन सेिा, सािान्य प्रशासन सिूहः िान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट प्रिेजशका परीक्षा (एस.एल.सी) िा सो सरह 
उतीणफ । 

७. लेखा सहायक, तह 4, प्रशासन सेिा, लेखा सिूहः िान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट गजणत िा ऐन शे्रस्ता िा ऐजछछक लेखा विषय 
धलई प्रिेजशका परीक्षा (एस.एल.सी) िा सो सरह उतीणफ। 

८. सहायक िवहला विकास धनरीक्षक, तह 4, विविि सेिाः िान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट एस.एल.सी िा सो सरह उतीणफ 
 

नोटः ग्रधेडङ प्रणाली लाग ुभए पश्चात प्रिेजशका परीक्षा (एस.एल.सी िा सो सरह) परीक्षा उधतणफ गने उम्िेदिारहरुको हकिा GPA 2 
िा सो भन्दा िाथीको ग्रडे प्िाइण्ट प्राप्त गरेकोलाई र िाध्यधिक जशक्षा परीक्षा (S.L.C.E.) उधतणफ गने उम्िेदिारहरुको हकिा कक्षा 
11 र 12 का प्रत्येक विषयहरु (सैिाजन्तक एिं प्रयोगात्िक) िा न्यूनति D+ र C.G.P.A. 1.6 प्राप्त गरेकोलाई सम्बजन्ित शैजक्षक 
योग्यता हाधसल गरेको िाधननछे। 

आन्तररक प्रधतयोधगताको लाधग विशषे सूचना: 
१. आन्तररक प्रधतयोधगतात्िक परीक्षाद्वारा पूधतफ हनुे प्रशासन सेिा, सािान्य प्रशासन//लेखा सिूह, सहायकस्तर चौथो तह, सहायक पदिा 

धनिािती सेिा, प्रदेश धनिािती सेिा र स्थानीय सरकारी सेिाको सहायकस्तर चौथो तह भन्दा एक तहिधुन िा शे्रजणविवहन पदिा 
स्थायी रुपिा कायफरत किफचारीहरु सम्भाव्य उम्िेदिार हनु सक्नेछन। 



२. सहायकस्तर चौथो तहको पदको लाधग आिश्यक पने न्यूनति शैजक्षक योग्यता र धनिािती सेिा ऐन,२०४९ को दर्ा ७ को 
उपदर्ा (६) र दर्ा 21 को उपदर्ा (1) ििोजिि न्यूनति सेिा अिधि (तीन िषफ) पूरा गरेको हनुपुनेछ ।  

(तर िवहला,आददिासी/िनिाती, ििेसी,दधलत, अपाङ्ग र वपछधडएको क्षेििा स्थायी बसोबास भई धनिािती सेिा, प्रदेश धनिािती 
सेिा र स्थानीय सरकारी सेिाको पदिा कायफरत स्थायी किफचारीहरुको हकिा उल्लेजखत सेिा अिधििा एक िषफ कि भए पधन 
बढुिाको लाधग सम्भाव्य उम्िेदिार हनुेछन।्) 

३. धनिािती सेिा ऐन, २०४९ को दर्ा १० बिोजिि उम्िेदिार हनुको लाधग अयोग्यता नभएको हनुपुनेछ । 

४. पवहलेको सेिा अिधिको गणना सम्बन्ििा धनिािती सेिा धनयिािली, २०५० को धनयि १२३ बिोजिि हनुेछ । सो को लाधग 
सेिा अिधि प्रिाजणत भएको हनुपुनेछ । 

५. दरखास्त र्ाराि भदाफ आफ्नो सेिा सम्बन्िी वििरण अधनिायफ रुपिा उल्लेख गनुफ पनेछ। 

खलुा तथा सिािेशी परीक्षाको लाधग सूचनाः 
१. प्रचधलत धनिािती सेिा सम्बन्िी कानून (धनिािती सेिा ऐन, 2049 को दर्ा 10) बिोजिि अयोग्य नभएको हनु ुपनेछ। 

२. प्रथि चरण र दद्वतीय चरण गरी दईु चरणिा परीक्षा हनुे पदहरुका लाधग प्रथि चरणिा उतीणफ गरेका उम्िेदिारहरुलाई िाि दद्वतीय 
चरणिा सहभागी गराइने छ। 

३. प्रथि चरण (First phase) को परीक्षािा उतीणफ हनुको लाधग प्रथि चरणको पूणाफङ्कको 40 (चाधलस) प्रधतशत अंक प्राप्त गनफ 
पनेछ।प्रथि चरणको परीक्षािा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको शतप्रधतशत अंक दद्वतीय चरण (Second Phase) को परीक्षाको प्राप्ताङ्क िोडी 
कूल अंकको आिारिा धलजखत परीक्षाको नधतिा प्रकाशन गररनेछ। 

४. प्रथि चरणको खलुा र सिािेशी तर्फ को धलजखत परीक्षा एकै धसवटङ्ग धिधत र सियिा हनुेछ। 

५. िवहला विकास तर्फ का पदहरुका लाधग िवहला िाि उम्िेदिार हनु पाउनेछन। 

६. खलुा तथा सिािेशी तर्फ को धलजखत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्िेदिारहरुको नधतिा प्रकाशन गदाफ िणाफनकु्रिका आिारिा सबै 
सेिा सिूहको एकिषु्ट रुपिा प्रकाशन गररनेछ। 

७. धलजखत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्िेिारहरुले कम्प्यूटर धसप परीक्षण र अन्तिाफताफिा सजम्िधलत हनु ुअगाधड स्थानीय तहहरुको 
प्राथधिकताक्रि अधनिायफ रुपले भनुफ पनेछ। प्राथधिकताक्रि नभने उम्िेदिारलाई अन्तिाफताफिा सहभागी गराइने छैन। 

८. उम्िेदिारले दरखास्त र्ाराििा उल्लेख गरेको सिािेशी सिूहहरुको आिारिा आयोगको प्रचधलत व्यिस्था अनसुार उम्िेदिारको 
सिािेशी सिूह कायि हनुेछ। 

९. खलुा तथा सिािेशी सिूहतर्फ  धलजखत परीक्षाबाट कम्प्यूटर धसप परीक्षण र अन्तिाफताफका लाधग खलुा र सिािेशी तथा एक भन्दा 
बढी सिािेशी सिूहिा छनौट भएका उम्िेदिारलाई एक पटक िाि कम्प्यूटर धसप परीक्षण र अन्तिाफताफिा सजम्िधलत हनुे गरी 
कायफक्रि धनिाफरण हनुेछ।धसप परीक्षण र अन्तिाफताफको प्राप्ताङ्क उम्िेदिार उधतणफ भएको सिै सिूह (खलुा र सिािेशी) िा गणना 
गररनेछ। 

१०. सिै चरणको परीक्षा पश्चात प्राप्त हनु आएको योग्यताक्रि (Merit Order) र उम्िेदिारले रोिेको स्थानीय तहको प्रथधिकताक्रि 
(Priority Order) अनसुार धनयजुिको लाधग धसर्ाररस गररनेछ। 

अ) सिािेशी सिूहतर्फ  दरखास्त ददन ेउम्िेदिारहरुका लाधग विशेष धनदेशनः 
सिािेशी सिूहतर्फ का पदहरुिा दरखास्त ददन चाहने उम्िेदिारहरुले दरखास्त ददने सियिा देहाय अनसुारका कागिातहरु तयार गरी 
दरखास्त ददनपुनेछ। धलजखत परीक्षाको नधतिाबाट अन्तिाफताफको लाधग छनौट भएपधछ अन्तिाफताफ ददन आउँदा त्यस्ता कागिातहरुको सक् कल 
सवहत आर्ैँ ले प्रिाजणत गरेको नक् कल सिेत साथिा धलई आउन ुपनेछ। उल्लेजखत कागिातहरु दरखास्त ददने सियिा कायि रहेको 
नपाइएिा िनुसकैु बखत दरखास्त रद्द हनु सक्नेछ। 

क) आददिासी/िनिाधतका हकिाः नेपाल आददिासी/िनिाती उत्थान राविय प्रधतष्ठान ऐनिा सूजचकृत भएको िाधतको हकिा सोही 
सूचीको आिारिा, तर नेपाल आददिासी िनिाती उत्थान राविय प्रधतष्ठान ऐनिा सूजचकृत भएको िाधत धभि एकभन्दा बढी थरहरु 
भएिा सम्बजन्ित स्थानीय तहको प्रिखुको धसर्ाररसिा प्रिखु जिल्ला अधिकारीबाट सूजचकृत भएको िाधत धभिको थर भनी प्रिाजणत 
गराएको कागिात। 

ख) ििेसीका हकिाः नेपाल सरकारले नेपाल रािपििा सूचना प्रकाशन गरी तोके बिोजििको संस्थाबाट ििेसी भनी प्रिाजणत गरेको 
कागिात, तर नेपाल रािपििा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्ि सम्बजन्ित स्थानीय तहको प्रिखुको धसर्ाररसिा प्रिखु जिल्ला 
अधिकारीबाट ििेसी भनी प्रिाजणत गराएको कागिात। 

ग) दधलतका हकिाः राविय दधलत आयोगबाट सूजचकृत भएको िाधतको हकिा सोही सूचीको आिारिा, 



तर, राविय दधलत आयोगबाट सूजचकृत भएको िाधतधभि एकभन्दा बढी थरहरु भएिा सम्बजन्ित स्थानीय तहको प्रिखुको धसर्ाररसिा 
प्रिखु जिल्ला अधिकारीबाट सूजचकृत भएको िाधत धभिको थर भधन प्रिाजणत गराएको कागिात। 

रष्टव्यः 
क) अनभुिको अिधि आिश्यक पने विज्ञापनको हकिा सम्बजन्ित पदको लाधग तोवकएको दरखास्त ददन पाउने अजन्ति धिधतसम्ििा 

न्यूनति सेिा अिधि पूरा भएको हनु ुपनेछ। दोब्बर दस्तरुको म्यादलाई उिेर, शैजक्षक योग्यता, अनभुि अिधि र अन्य योग्यताको 
प्रयोिनको लाधग गणना गररने छैन। 

ख) सिान तहको पदिा उम्िेदिार बन् न पाउने व्यिस्था नभएकोले यस्तो उम्िेदिारको दरखास्त धलइने छैन। 

ग) आयोगद्वारा तोवकएको म्यादधभि पेश नभएको िा न्यूनति योग्यता नपूगेको िा तोवकएको अन्य वििरण नखलेुको िा तोवकएको 
दस्तरु नबझुाएको दरखास्त जस्िकृत गररने छैन। 

घ) सहयोगी लेखक िाग गने उम्िेदिारले धलजखत परीक्षा शरुु हनु ुभन्दा कम्तीिा ७ (सात) ददन अगािै आयोगको कायाफलयिा सम्पकफ  
राख्न ुपनेछ।अन्यथा सहयोगी लेखक उपलब्ि गराउन आयोग बाध्य हनुे छैन। 

ङ) धलजखत परीक्षािा उत्तीणफ हनुे उम्िेदिारले अन्तिाफताफ ददन ुभन्दा अगाडी शैजक्षक योग्यताको प्रिाणपि, नेपाली नागररकताको प्रिाणपि, 
सेिाको अनभुि आिश्यक पनेिा सम्बजन्ित कायाफलय प्रिखुबाट प्रिाजणत गराएको सक्कल प्रधत तथा सिािेशी एिि ्खलुातर्फ  दरखास्त 
ददने उम्िेदिारको लाधग पेश गनुफपने भधन उल्लेख गररएका कागिातहरुको सक्कलका साथै नक्कल प्रधतधलवप अधनिायफ रुपिा पेश 
गनुफपनेछ। 

च) दरखास्त ददने अजन्ति धिधत धभि धनिाफररत शैजक्षक योग्यता हाधसल गररसकेको हनु ु पनेछ। विदेशी संस्थािा अध्ययन गरेका 
उम्िेदिारहरुले सम्बजन्ित धनकायबाट आरू्ले प्राप्त गरेको योग्यताको सिकक्षता धनिाफरण गराएको हनुपुदफछ। 

छ) उम्िेदिारले प्रिेशपििा आरू् उम्िेदिार हनुे वकधसि/सिूहको वििरण धनिाफररत ढाँचािा अधनिायफ रुपिा खलुाउन ुपनेछ अन्यथा 
परीक्षािा सिािेश गराईने छैन। 

ि) उम्िेदिारले अनलाईन िार्फ त र्ाराि भदाफ आफ्नो िोबाइल नम्बर र इिेल ठेगाना अद्यािधिक गनुफपनेछ।उम्िेदिारको र्ाराि 
जस्िकृती/अस्िीकृती सम्बन्िी वििरण धसिै िोिाइल िा इिेल िार्फ त िानकारी गराइन ेहुँदा गलत िोबाइल नम्बर र इिेल ठेगाना 
उल्लेख गरेको कारणबाट सम्बजन्ित उम्िेदिारले परीक्षािा सहभागी हनु नपाएिा सो को जिम्िेिार सम्बजन्ित उम्िेदिार नै हनु ु
पनेछ। 

झ) विज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्र एक पटक छनौट गरीसकेपधछ पनुः संशोिन नहनु ेहुँदा विश्वस्त भई विज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्रहरु 
छनौट गनुफ पनेछ। 

ञ) परीक्षािा परीक्षाथीले अधनिायफ रुपिा कालो िसीको िाि प्रयोग गनुफपनेछ अन्यथा उत्तरपजुस्तका रद्द हनुेछ। 

ट) दरखास्त ददने पदको लाधग आिश्यक न्यूनति शैजक्षक योग्यता सम्बन्िी वििरण अनलाइन र्ाराि भने क्रििा हेनफ सवकने छ। 

ठ) पाठ्यक्रि आयोगको िेबसाइट psc.p1.gov.np बाट प्राप्त गनफ सवकने छ। 

ड) विज्ञावपत पदहरु र सो सँग सम्बजन्ित स्थानीय तहहरुको पूणफ वििरण आयोगको िेिसाइटिा प्राप्त गनफ सवकने छ। 

 

http://www.psc.p1.gov.np/

