
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा 
बागमती प्रदेश अन्तगगतका प्रदेश मन्रालय र स्थानीय तहका ननम्न सेवा, समूहका अप्राववनिक तर्ग का चौथो तहका पदहरूको  

आ.प्र., खलुा तथा समावेशी प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षाको ववज्ञापन  

सूचना नं. 81/०७८-७९ प्रकाशन नमनतिः२०७८/०९/१२ 

कमगचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दर्ा १२ को व्यवस्था बमोखजम प्रदेश मन्रालय तथा स्थानीय तहमा ररक्त पदहरूको खलुा र समावशेी प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाद्वारा 
स्थायी पदपूनतग गनुगपने भएकोले देहाय बमोखजम योग्यता पगेुका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गररन्छ। तोवकएको न्यूनतम योग्यता पगेुका उम्मेदवारहरूले आयोगको 
अनलाइन दरखास्त प्रणाली ppsconline.bagamati.gov.np मार्ग त ्आवदेन ददनपुनेछ।प्रनतयोनगतात्मक परीक्षावाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूको रोजाई प्राथनमकताक्रम 
अनसुार प्रदेश मन्रालय तथा स्थानीय तह तोकी नसर्ाररस गररनेछ। यसरी नसर्ाररस भएका उम्मेदवारहरूलाई सम्बखन्ित प्रदेश मन्रालय तथा स्थानीय तहले नै स्थायी ननयखुक्त 
ददनेछन।् सेवाका सतग, तलव तथा अन्य सवुविा प्रदेश तथा सम्बखन्ित स्थानीय तहको कानून बमोखजम हनुेछ। 

आ.प्र. तर्ग  

क्र. 
सं. 

नब.नं. वकनसम पद तह सेवा समूह 

उप
समू

ह जम्मा पद  

संख्या 
स्थानीय तह 

माग  

पद 

१ 11/078-79 आ.प्र. 

सहायक 

चौथो 
४ प्रशासन 

सामान्य 

प्रशासन 
  ५ 

भनूम व्यवस्था, कृवि तथा सहकारी मन्रालय, बागमती प्रदेश १ 

थाके्र गाउँपानलका, िाददङ्ग १ 

बेलकोटगढी नगरपानलका, नवुाकोट १ 

ववदरु नगरपानलका, नवुाकोट १ 

मेलम्ची नगरपानलका, नसन्िपुाल्चोक १ 

सह लेखापाल ४ प्रशासन लेखा   १ आनथगक मानमला तथा योजना मन्रालय, बागमती प्रदेश १ 

खलुा तथा समावशेीतर्ग  

क्र. 
सं. 

नब.नं. वकनसम पद तह सेवा समूह 

उप
समू

ह जम्मा पद  

संख्या 
स्थानीय तह 

माग  

पद 

१ 12/078-79 खलुा 

सहायक 

चौथो 
४ प्रशासन 

सामान्य 

प्रशासन 
  २२ 

भनूम व्यवस्था, कृवि तथा सहकारी मन्रालय, बागमती प्रदेश २ 

चौरीदेउराली गाउँपानलका, काभ्रपेलाञ्चोक १ 

रोशी गाउँपानलका, काभ्रपेलाञ्चोक १ 

रानि नगरपानलका, खचतवन १ 

बेनीघाट रोराङ गाउँपानलका, िाददङ्ग १ 

बेलकोटगढी नगरपानलका, नवुाकोट २ 

म्यागङ गाउँपानलका, नवुाकोट १ 

ववदरु नगरपानलका, नवुाकोट ३ 

राखससराङ्ग गाउँपानलका, मकवानपरु १ 

नौकुण्ड गाउँपानलका, रसवुा १ 

गोकुलगगँा गाउँपानलका, रामेछाप १ 

रामेछाप नगरपानलका, रामेछाप १ 

नलख ुतामाकोशी गाउँपानलका, रामेछाप १ 

मेलम्ची नगरपानलका, नसन्िपुाल्चोक ३ 

कमलामाई नगरपानलका, नसन्िलुी १ 

दिुौली नगरपानलका, नसन्िलुी १ 

सह लेखापाल ४ प्रशासन लेखा   ३ 

आनथगक मानमला तथा योजना मन्रालय, बागमती प्रदेश १ 

इन्रावनत गाउँपानलका, नसन्िपुल्चोक १ 

हररहरपरुगढी गाउँपानलका, नसन्िलुी १ 

2 13/078-79 मवहला 
सहायक 

चौथो 
४ प्रशासन 

सामान्य 

प्रशासन 
  १० 

भनूम व्यवस्था, कृवि तथा सहकारी मन्रालय, बागमती प्रदेश १ 

रोशी गाउँपानलका, काभ्रपेलाञ्चोक १ 

रानि नगरपानलका, खचतवन १ 

https://ppsconline.bagamati.gov.np/#/login


क्र. 
सं. 

नब.नं. वकनसम पद तह सेवा समूह 

उप
समू

ह जम्मा पद  

संख्या 
स्थानीय तह 

माग  

पद 

बेनीघाट रोराङ गाउँपानलका, िाददङ्ग 1 

बेलकोटगढी नगरपानलका, नवुाकोट 1 

ववदरु नगरपानलका, नवुाकोट 1 

नौकुण्ड गाउँपानलका, रसवुा 1 

रामेछाप नगरपानलका, रामेछाप 1 

मेलम्ची नगरपानलका, नसन्िपुाल्चोक 1 

दिुौली नगरपानलका, नसन्िलुी 1 

सह लेखापाल 4 प्रशासन लेखा   2 
आनथगक मानमला तथा योजना मन्रालय, बागमती प्रदेश 1 

माडी नगरपानलका, खचतवन 1 

३ 14/078-79 आ.ज. 
सहायक 

चौथो 
4 प्रशासन 

सामान्य 

प्रशासन 
  2 

ववदरु नगरपानलका, नवुाकोट 1 

मेलम्ची नगरपानलका, नसन्िपुाल्चोक 1 

4 15/078-79 मिेसी 
सहायक 

चौथो 
4 प्रशासन 

सामान्य 

प्रशासन 
 1 मेलम्ची नगरपानलका, नसन्िपुाल्चोक 1 

परीक्षाको वकनसम   : नलखखत, कम््यटुर सीप परीक्षण र अन्तवागताग । 

परीक्षा केन्र    :  हेटौँडा।  

दरखास्त दस्तरु   :  प्रत्येक ववज्ञापनका लानग रु. ६००।–(छ सय) दरखास्त दस्तरु बझुाउन ुपनेछ ।  

समावशेी समूह तर्ग का थप ववज्ञापनमा आवदेन ददने उम्मेदवारको हकमा प्रनत समूहका लानग थप रु. २००/- (दईु सय) का दरले 
थप दस्तरु बझुाउन ुपनेछ। 

दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेअवनि : अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त पेश गररसकेपनछ वढलोमा दोब्बर दस्तरु नतरी दरखास्त ददन पाउने अखन्तम नमनतको भोनलपल्ट कायागलय  

समय नभर (उक्त ददन सावगजननक नबदा पनग गएमा सो पनछ कायागलय खलेुको पवहलो ददन) तोवकएको परीक्षा दस्तरु/दोब्बर दस्तरु 
अननवायग रुपमा बझुाइ ससनपुनेछ । 

दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेववनि : अनलाइन मार्ग त ्दरखास्त पेश गने ववनि/तररका सम्बन्िी ववस्ततृ वववरण आयोगको ववे साइट ppsc.bagamati.gov.np बाट 

हेनग सवकनेछ। 

दरखास्तको माध्यम   : ववज्ञावपत सबै पदहरूमा अनलाइन प्रणाली मार्ग त मार दरखास्त बझुाउन ुपनेछ।  

 

अपलोड गनुगपने कागजातहरू : उम्मेदवारले शैखक्षक योग्यता, तानलम, अनभुव, समावशेी समूह खलु्ने कागजात लगायत सम्बखन्ित ववज्ञापनमा तोवकएका कागजपरहरू 

अनलाईन दरखास्त प्रणालीमा तोवकएको स्थानमा PDF Format (Maximum size 500KB) मा अपलोड गनुग पनेछ। सबै 
उम्मेदवारहरूले आफ्नो र्ोटो, दस्तखतको नमूना र नागररकताको प्रमाणपरको अगानड र पछाडीको भाग स्सयान गरी JPG Format 

(Maximum size 500KB) मा अपलोड गनुग पनेछ। 

दरखास्त ददन ेअखन्तम नमनत  : २०७8/१०/०२ गते सम्म र दोब्बर दस्तरु नतरी २०७8/१०/०९ गते सम्म। 

उम्मेदवारको उमेरको हद  :  

 प्रदेश ननजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तर्ग का पदहरूको हकमा २०७8/१०/०२ गते सम्म १८ विग उमेर परुा भै ३५ 
विग ननाघेको र मवहला तथा अपाङ्ग उम्मेदवारहरूको हकमा ४० विग ननाघेको। 

 बहालवाला स्थायी कमगचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । 

कम््यूटर सीप परीक्षण र अन्तवागताग हनु ेनमनत र स्थान : नलखखत परीक्षाको ननतजा प्रकाखशत हुँदा सूचना गररनेछ। 

पदमा रही गनुगपने कामको वववरण    : प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको प्रचनलत कानून बमोखजम। 

तलब तथा सेवा सवुविा      : प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको प्रचनलत कानून बमोखजम। 

नलखखत परीक्षा कायगक्रमिः 

ववज्ञापन नम्बर पद/सेवा/समहू/उपसमहू तह 
परीक्षा नमनत र समय 

प्रथम चरण दद्वतीय चरण 

प्रथम पर दद्वतीय पर  

11/078-79(आ.प्र.) 
सहायक चौथो/प्रशासन/सामान्य प्रशासन ४ 2078/११/30 गते  

ददनको 11:00 बजे 

2078/११/30 गते  

ददनको 2:00 बजे सह लेखापाल/प्रशासन/लेखा ४ 

12-15/078-79  

(खलुा तथा समावशेी) 
सहायक चौथो/प्रशासन/सामान्य प्रशासन ४ 2078/12/05 गते  

ददनको 1:00 बजे 

प्रथम चरणको परीक्षाको ननतजा प्रकाशन हुँदा 
दद्वतीय चरणको परीक्षा नमनत र समय तोवकने छ । सह लेखापाल/प्रशासन/लेखा ४ 

http://ppsc.bagamati.gov.np/notice.aspx?nid=1195


 

आवश्यक न्यूनतम शैखक्षक योग्यता (खलुा तथा समावशेीको लानग) 
प्रशासन/सामान्य प्रशासन,लेखा/सहायक चौंथो/सह लेखापाल:-  

“मान्यता प्राि खशक्षण संस्थाबाट प्रवखेशका परीक्षा एस.एल.सी. उत्तीणग वा एस.ई.ई. मा कम्तीमा “सी” ग्रडे प्राि गरेको” 
 

आ.प्र., खलुा/समावशेी परीक्षाको लानग ववशेि सूचना 
1. प्रदेश मन्रालय वा अन्तगगतको वव.नं. 11/078-79 को हकमा प्रदेश मन्रालय वा अन्तगगतका कायागलयमा कायगरत एक तह मनुनका समान सेवा, समूह, उपसमूहका 

स्थायी कमगचारी र स्थानीय तहको हकमा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहमा कायगरत समान सेवा समूहका एक तह मनुनका पदमा कायगरत कमगचारीहरू बढूवाको उम्मेदवार 
हनु ससनेछन ्। 

2. प्रचनलत ननजामती सेवा तर्ग का पदहरूको हकमा ननजामती सेवा ऐन, २०४९ को दर्ा १० बमोखजम अयोग्य नभएको हनुपुनेछ । 

3. प्रथम चरण र दद्वतीय चरण गरी दईु चरणमा परीक्षा हनु ेपदहरूको लानग प्रथम चरणमा उत्तीणग गरेको उम्मेदवारहरूलाई मार दद्वतीय चरणमा सहभागी गराइनेछ।  
4. नलखखत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूले अन्तवागतागमा सखम्मनलत हनु ुअगानड प्रदेश मन्रालय तथा स्थानीय तहहरूको प्राथनमकताक्रम अननवायग रुपले भनुगपनेछ। 

प्राथनमकताक्रम नभने उम्मेदवारलाई अन्य उम्मेदवारले रोजेर बाकँी भएको स्थानको पदमा नसर्ाररस गररनछे। 

5. उम्मेदवारले दरखास्त र्ाराममा उल्लेख गरेको समावशेी समूहहरूको आिारमा आयोगको प्रचनलत व्यवस्था अनसुार उम्मेदवारको समावशेी समूह कायम हनुेछ । 

6. स्थायी वहालवाला कमगचारीले समान पदमा दरखास्त ददन पाउने छैन । 

7. सहयोगी लेखक माग गने उम्मेदवारले नलखखत परीक्षा शरुु हनु ुभन्दा कम्तीमा ७ (सात) ददन अगावै स्वयम ्आयोगको कायागलयमा उपखस्थत भई आवदेन गनुग पनेछ । 
अन्यथा सहयोगी लेखक उपलब्ि गराउन आयोग बाध्य हनु ेछैन । 

8. अनभुवको अवनि आवश्यक पने ववज्ञापनहरूको हकमा सम्बखन्ित पदको लानग तोवकएको दरखास्त ददन पाउन ेअखन्तम नमनतसम्ममा न्यूनतम सेवा अवनि पूरा भएको 
हनु ुपनेछ । दोब्बर दस्तरुको म्यादलाई उमेर, शैखक्षक योग्यता, अनभुव अवनि र अन्य योग्यताको प्रयोजनको लानग गणना गररन ेछैन । 

9. आयोगद्वारा तोवकएको म्यादनभर पेश नभएको वा न्यूनतम योग्यता नपगेुको वा तोवकएको अन्य वववरण नखलेुको वा तोवकएको दस्तरु नबझुाएको दरखास्त स्वीकृत गररन े
छैन । 

10. दरखास्त ददन ेअखन्तम नमनतनभर ननिागररत शैखक्षक योग्यता हानसल गररसकेको हनु ुपनेछ। ववदेशी खशक्षण संस्थामा अध्ययन गरेका उम्मेदवारहरूले सम्बखन्ित ननकायबाट 
आरू्ले प्राि गरेको योग्यताको समकक्षता ननिागरण गराएको हनुपुदगछ। 

11. उम्मेदवारले अनलाईन मार्ग त र्ाराम भदाग आफ्नो मोबाइल नम्बर अद्यावनिक गनुग पनेछ । उम्मेदवारको दरखास्त र्ाराम स्वीकृत/अस्वीकृत तथा ननतजा सम्बन्िी 
वववरण नसिै मोवाइल मार्ग त ्जानकारी गराईने हुँदा गलत मोबाइल नम्बर उल्लेख गरेको कारणबाट सम्बखन्ित उम्मेदवारले परीक्षामा सहभागी हनु नपाएमा सोको खजम्मेवार 
सम्बखन्ित उम्मेदवार आर्ैँ  हनुपुनेछ । 

12. ववज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्र एक पटक छनौट गररसकेपनछ पनुिः संशोिन नहनुे हुँदा ववश्वस्त भई ववज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्र छनौट गनुगपनेछ । 

13. यस सूचना बमोखजम तोवकएको माग पदको सङख्यामा दोहोरो माग कायम हनु आएको देखखएमा माग पदमा संशोिन हनु ससनेछ। 

14. दरखास्त बझुाउन ेअखन्तम नमनत 2078/१०/0२ गतेसम्म बागमती प्रदेशका प्रदेश मन्रालय तथा स्थानीय तहहरूबाट थप माग आकृनत र्ाराम भरी प्राि हनु आएमा 
ववज्ञापन भएका पदहरूमा थपघट गनग सवकनेछ ।  
 

समावशेी समूहका ववज्ञापनमा दरखास्त ददन ेउम्मेदवारहरूका लानग ववशेि ननदेशन 

परीक्षाको ननतजाबाट अन्तवागतागको लानग छनौट भएपनछ अन्तवागताग ददन आउँदा त्यस्ता कागजातहरुको सक्कल सवहत आर्ैं ले प्रमाखणत गरेको नक्कल समेत  साथमा नलई आउन ु
पदगछ । उल्लेखखत कागजातहरु दरखास्त ददने समयमा कायम रहेको नपाइएमा जनुसकै बखत दरखास्त रद्द हनु ससनेछ । 

1. आददवासी/जनजानतका हकमा: नेपाल आददवासी/जनजानत उत्थान राविय प्रनतष्ठान ऐनमा सूखचकृत भएको जानतको हकमा सोही सूचीको आिारमा,  

तर नेपाल आददवासी/जनजानत उत्थान राविय प्रनतष्ठान ऐनमा सूखचकृत भएको जानत नभर एकभन्दा बढी थरहरु भएमा सम्बखन्ित स्थानीय तहको प्रमखुको 
नसर्ाररशमा प्रमखु खजल्ला अनिकारीबाट सूखचकृत भएको जानत नभरको थर भनी प्रमाखणत गराएको कागजात ।  

2. मिेसीका हकमा: नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोखजमको संस्थाबाट मिेसी भनी प्रमाखणत गरेको कागजात, 

तर नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बखन्ित स्थानीय तह/ननकायको प्रमखुको नसर्ाररसमा प्रमखु खजल्ला अनिकारीबाट मिेसी 
भनी प्रमाखणत गराएको कागजात । 

3. दनलतका हकमा: राविय दनलत आयोगबाट सूचीकृत भएको जानतको हकमा सोही सूचीको आिारमा, 
तर राविय दनलत आयोगबाट सूचीकृत भएको जानत नभर एकभन्दा बढी थरहरु भएमा सम्बखन्ित स्थानीय ननकायको प्रमखुको नसर्ाररशमा प्रमखु खजल्ला 

अनिकारीबाट सूचीकृत भएको जानत नभरको थर भनी प्रमाखणत गराई दरखास्त साथ पेश गनुग पनेछ । 

 

 

 


