
नेपाल प्रशासननक प्रशशक्षण प्रनिष्ठान 

पदपूनिि सनिनि 

जावलाखेल, लनलिपरु । 

पदपूनिि सम्बन्धी सूचना 
प्रथि पटक प्रकाशशि निनि २०७९/११/१२ 

 

लोक सेवा आयोगको सहिनि अनसुार प्रनिष्ठानिा ररक्त रहेका िपशशलिा उशललशखि पदहरुिा कायिक्षििाको िूलयाांकनद्वारा बढुवा, 
आन्िररक प्रनियोनगिा, खलुा प्रनियोनगिा र काजद्वारा स्थायी पूनिि गनुि पने भएकोले यो सूचना प्रकाशशि गररएको छ। खलुा  प्रनियोनगिात्िक 
परीक्षाको लानग नेपाल प्रशासननक प्रशशक्षण प्रनिष्ठानको कििचारी सेवा ननयिावली २०७२ को ननयि ४.६को उपननयि (१) अनसुारको 
न्यूनिि योग्यिा पूरा भएको ईच्छुक नेपाली नागररकहरुवाट यो सूचना प्रथि पटक प्रकाशशि भएको निनिले २१ (एक्काईस) ददन नभत्र र 
दोब्बर दस्िरु निरी अको ७ (साि) ददन नभत्र नेपाली नागररकिा र शैशक्षक योग्यिा सम्वन्धी प्रिाणपत्रको प्रनिनलपप सांलग्न गरी 
प्रनिष्ठानवाट ननधािररि दरखास्ि फाराि भरी परीक्षा दस्िरु रु.१०००।- (अक्षेरुपी एक हजार िात्र ) प्रनिष्ठानको नेपाल बैंक नलनिटेड 
जावलाखेल, लनलिपरु शस्थि चलिी खािा नम्वर १९१००१००१७४४६५०००००१ िा जम्िा गरेको सक्कल भौचर फाराििा नत्थी गरी 
प्रनिष्ठानिा दिाि गराउन ुहनु सम्वशन्धि सबैको जानकारीको लानग यो सूचना प्रकाशशि गररएको छ । ररि नपगेुको वा म्याद नाघी प्राप्त हनु 
आएको दरखास्ि फाराि उपर कुनै कारवाही नहनुे व्यहोरा सिेि सूशचि गररन्छ । दरखास्ि फाराि प्रनिष्ठानको वेबसाइट 
(www.nasc.org.np) बाट डाउनलोड गरी प्राप्त गनि सपकनेछ ।  

 

पव.नां पद शे्रणी पद 
सांख्या 

पदपूनिि 
प्रकार  

आवश्यक न्यूनिि योग्यिा 

१/२०७९/८०  वररष्ठ अध्ययन ननदेशक पवशशष्ट १ बढुवा कििचारी सेवा ननयिावली, २०७२ को 
ननयि ५.१ बिोशजि योग्यिा पगेुको। 

२/२०७९/८० अध्ययन उपननदेशक अनधकृि 
दद्विीय  

१ बढुवा कििचारी सेवा ननयिावली, २०७२ को 
ननयि ५.१ बिोशजि योग्यिा पगेुको। 

३/२०७९/८० प्रशासकीय िथा पवत्तीय 
उपननदेशक 

अनधकृि 
दद्विीय  

१ बढुवा कििचारी सेवा ननयिावली, २०७२ को 
ननयि ५.१ बिोशजि योग्यिा पगेुको। 

४/२०७९/८० अध्ययन ननदेशक अनधकृि 
प्रथि 

१ काज कििचारी सेवा ननयिावली, २०७२ को 
ननयि ४.२(२) बिोशजि योग्यिा 
पगेुको। 

५/२०७९/८० प्रशासकीय िथा पवत्तीय 
अनधकृि 

अनधकृि 
ििृीय  

१ आ.प्र कििचारी सेवा ननयिावली, २०७२ को 
ननयि ४.२(५) बिोशजि योग्यिा 
पगेुको। 

६/२०७९/८० प्रशशक्षण िथा अनसुन्धान 
अनधकृि 

अनधकृि 
ििृीय  

१ आ.प्र. कििचारी सेवा ननयिावली, २०७२ को 
ननयि ४.२(५) बिोशजि योग्यिा 
पगेुको। 

७/२०७९/८० अध्ययन ननदेशक अनधकृि 
प्रथि 

१ खलुा  (क) िान्यिाप्राप्त पवश्वपवद्यालयबाट 
सम्बशन्धि पवषयिा प्रथि शे्रणी वा 
सो सरहिा स्नािकोत्तर िह 
उत्तीणि। 

(ख) कुनै सरकारी सेवा वा प्रचनलि 

काननुबिोशजि दिाि भएको सङ्गदिि 
सांस्था वा अन्िरािपिय सांघ, सांस्थाको 
अनधकृिस्िरको पदिा साि वषिको 

८/२०७९/८० अध्ययन ननदेशक अनधकृि 
प्रथि 

१ खलुा  
(िपहला) 



अनभुव प्राप्त गरेको। िर 

पवद्यावाररनधस्िरको उपानध प्राप्त 

गरेको व्यशक्तको हकिा अनभुवको 
अवनध दईु वषिले कि हनुेछ। 

उपदफा (ख) िा जनुसकैु कुरा 
लेशखएको भए िापनन कुनै पनन 

ननकायिा आांशशक रूपिा काि गरेको 
अनभुव सो प्रयोजनको लानग गणना 
हनुेछैन । “आांशशक रूपिा काि 
गरेको” भन्नाले प्रनि हप्ता चालीस 
घण्टाभन्दा कि सिय गरेको कािलाई 
जनाउँछ। 

९/२०७९/८० प्रशासकीय िथा पवत्तीय 
उपननदेशक 

अनधकृि 
दद्विीय 

१ खलुा  (क) िान्यिाप्राप्त पवश्वपवद्यालयबाट 
सम्बशन्धि पवषयिा प्रथि शे्रणी वा 
सो सरहिा स्नािकोत्तर िह 
उत्तीणि। 

(ख) कुनै सरकारी सेवा वा प्रचनलि 

काननुबिोशजि दिाि भएको सांगदिि 

सांस्था वा अन्िरािपिय सांघ, सांस्थाको 
अनधकृिस्िरको पदिा पाँच वषिको 
अनभुव प्राप्त गरेको। िर 

पवद्यावाररनधस्िरको उपानध प्राप्त 

गरेको व्यशक्तको हकिा अनभुवको 
अवनध दईु वषिले कि हनुेछ। 

उपदफा (ख) िा जनुसकैु कुरा 
लेशखएको भए िापनन कुनै पनन 

ननकायिा आांशशक रूपिा काि गरेको 
अनभुव सो प्रयोजनको लानग गणना 
हनुेछैन। “आांशशक रूपिा काि 
गरेको” भन्नाले प्रनि हप्ता चालीस 
घण्टाभन्दा कि सिय गरेको कािलाई 
जनाउँछ। 

१०/२०७९/८० प्रशासकीय िथा पवत्तीय 
अनधकृि 

अनधकृि 
ििृीय  

१ खलुा  
(िपहला) 

िान्यिाप्राप्त पवश्वपवद्यालयबाट 
व्यवस्थापन पवषयिा प्रथि शे्रणी वा सो 
सरहिा स्नािकोत्तर िह उत्तीणि। 

११/२०७९/८० प्रशशक्षण िथा अनसुन्धान 
अनधकृि 

अनधकृि 
ििृीय  

१ खलुा  

(अपाङ्ग) 
िान्यिाप्राप्त पवश्वपवद्यालयबाट 
व्यवस्थापन वा पवकास पवषयिा प्रथि 
शे्रणी वा सो 
सरहिा स्नािकोत्तर िह उत्तीणि। 

१२/२०७९/८० वररष्ठ सहायक सहायक 
प्रथि 

२ खलुा   िान्यिाप्राप्त पवश्वपवद्यालयबाट 
व्यवस्थापन वा सूचना प्रपवनध पवषयिा 



१३/२०७९/८० वररष्ठ सहायक सहायक 
प्रथि 

१ खलुा  
(िपहला) 

प्रथि शे्रणी वा सो सरहिा स्नािक िह 
उत्तीणि। 

१४/२०७९/८० वररष्ठ सहायक सहायक 
प्रथि 

१ खलुा  
(अपाङ्ग) 

 

परीक्षाको पकनसि : नलशखि, प्रयोगात्िक (कायिसम्पादन परीक्षण, प्रस्ििुीकरण, साइकोिेपिक टेष्ट) र अन्िवाििाि ।  

काजिा पूनिि गररन े पदको हकिा पदपूनिि सनिनिले ननधािरण गरेबिोशजि प्रयोगात्िक परीक्षा र अन्िवाििािबाट उपयकु्तिाको पररक्षण 
गररनेछ।   

परीक्षा सांचालन : नलशखि परीक्षा लोक सेवा आयोगबाट सांचालन हनुेछ ।  

परीक्षाको भाषा : नेपाली वा अांग्रजेी वा दवैु  

दरखास्ि फाराि र पाठ्यक्रि : िोपकएका पदहरूको लानग दरखास्ि फाराि र पाठ्यक्रि प्रनिष्ठानको वेबसाइट www.nasc.org.np बाट 
डाउनलोड गनि सपकनेछ । 

पवकास सम्बन्धी पवषयहरू : अथिशास्त्र, सिाजशास्त्र/िानवशास्त्र, राजनीनिशास्त्र, ग्रानिण पवकास, कम््यटुर साइन्स, भगूोल, जनसांख्या अध्ययन र 
पवकास व्यवस्थापन/अध्ययन अन्िरगि पने अन्य पवषयहरू । 

सिकक्षिा : सिकक्षिा ननधािरण गनुिपने शैशक्षक योग्यिाको हकिा सिकक्षिा ननधािरण गरेको प्रिाशणि प्रनिनलपप अननवायि रूपले 
दरखास्िसाथ पेश गनुिपनेछ । 

सिावेशी िफि का उम्िेदवारहरूले पेश गनुिपने थप कागजािहरू : 

अपाङ्गका हकिा स्वीकृि शचपकत्सकको नसफाररसिा सिाज कलयाण पररषदबाट अपाङ्गिा प्रिाशणि गरेको आधारिा।  

दरखास्ि बझुाउन ेअशन्िि निनि :  

(क) खलुा प्रनियोनगिािफि  २०७९/१२/२ र दोब्बर दस्िरु २०७९/१२/९ सम्ि 

(ख) आन्िररक प्रनियोनगिा र काजिफि  २०७९/१२/२ सम्ि 

(ग) बढुवािफि  २०७९/११/२६ सम्ि 

सम्पकि  निनि : २०७९/१२/१६  

िलब: िलब र अन्य सनुबधाहरू प्रनिष्ठानको ननयिानसुार हनुेछ । प्रनिष्ठानको कििचारी सेवा ननयिावली, २०७२ प्रनिष्ठानको वेवसाइट 
www.nasc.org.np िा उपलब्ध छ । 

परीक्षणकाल : ननयशुक्त गररएका कििचारीको पररक्षणकाल िपहलाको हकिा ६ िपहना र परुुषको हकिा १ बषिको हनुेछ।  

सम्पकि  फोन नम्बर : ०१–५५२२१६०, ०१–५५२२००२ Ext :२६१, २४० 

 
 

           

           सदस्य-सशचव 

           पदपूनिि सनिनि 

http://www.nasc.org.np/
http://www.nasc.org.np/

