
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा 
बागमती प्रदेशका मन्त्रालयहरुका स्वास््य सेवा, ववभिन समूहका प्राववभिक तर्फ का पााँचौँ तहका पदहरूको  

कायफसम्पादन अनिुवको मूल्याङ्कनबाट हनु ेसमायोजनद्वारा हनु ेबढुवाको सूचना 
सूचना नं. 77/०७८-७९ प्रकाशन भमभतिः२०७८/09/09 

कायफसम्पादन अनिुवको मूल्याङ्कनबाट हनु ेसमायोजनद्वारा हनु ेबढुवाबाट पूभतफ गनुफपने स्वास््य सेवातर्फ का पााँचौ तहका देहायका पदहरूका लाभग स्वास््य सेवा ऐन, २०53 
को दर्ा २6 र कमफचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दर्ा १४ को उपदर्ा (२) बमोजजम न्त्यूनतम योग्यता पगेुका उम्मेदवारहरूले प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशबाट 
भनिाफररत दरखास्त र्ाराममा उल्लेजखत वववरण खलुाई भमभत २०७८/10/13 सम्ममा दरखास्त ददनहुनु सूचना गररन्त्छ । 

दरखास्त र्ाराम प्रदेश लोक सेवा आयोगको वबेसाइट ppsc.bagamati.gov.np बाट डाउनलोड गनफ सवकनछे । सम्बजन्त्ित उम्मेदवारले एक प्रभत दरखास्त र्ाराम 
स्पष्टसाँग िरी दरखास्त पेश गने अजन्त्तम भमभत भिर आयोगको कायाफलय, बागमती प्रदेश, हेटौँडामा बझुाइसक्न ुपनेछ । म्याद नाघी प्राप्त हनु आएका दरखास्त उपर कुनै कारबाही 
गररने छैन । यसरी पनफ आएका दरखास्त र्ारामहरूलाई आयोगले बढुवा सूचना नम्बर अनसुार एकमषु्ट रूपमा सम्बजन्त्ित बढुवा सभमभतको सजचवालयमा पठाउने प्रबन्त्ि गररनेछ। 

उम्मेदवारहरूले दरखास्त ददाँदा ध्यान ददनपुने ववषयहरू 

1. स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ को दर्ा २६ बमोजजम योग्यता पगेुको हनुपुनेछ र दर्ा २७ बमोजजम बढुवाको लाभग अयोग्य िएको हनुहुुाँदैन । 

2. स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ को दर्ा २९ अनसुारका बढुवाका आिार वापतको अङ क गणना गरी बढुवाको भसर्ाररस हनुेछ। स्वास््य सेवा भनयमावली, २०५५ को 
भनयम ७१ अनसुार कायफ सम्पादनको मूल्याङ्कन, भनयम ७२ अनसुार जेष्ठताको मूल्याङ्कन, भनयम ७३ अनसुार िौगोभलक के्षरको अङ क र भनयम ७४ अनसुारको शैजक्षक 
योग्यता र ताभलमको मूल्याङ्कन हनुछे। 

3. दरखास्त र्ाराम िदाफ भनजामती वकताबखानाबाट आरू्ले पाएको कमफचारी सङ केत नम्बर अभनवायफ रुपमा िनुफपनेछ। 

4. समकक्षता भनिाफरण गनुफपने शैजक्षक योग्यताको हकमा समकक्षता भनिाफरण गरेको प्रमाजणत प्रभतभलवप अभनवायफ रुपमा पेश गनुफपनेछ। 

5. दरखास्त र्ाराममा उल्लेजखत सबै वववरणहरू स्पष्ट रुपले खलुाउन ुपनेछ। 

6. दरखास्त दस्तरु रु. ७००।–(सात सय) बझुाउन ुपनेछ। 

7. दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेस्थान : राविय वाजणज्य बैंक भलभमटेड, खाता नं. १०००२०००१०००० 

नेपाल बैंक भलभमटेड, खाता नं. २७२०२०००००१००१०००००१ 

कायाफलय कोडिः २१०००३२०१३ (प्रदेश लोक सेवा आयोग) 
राजश्व शीषफक नं. १४२२४  

8. बागमती प्रदेश मन्त्रालय वा अन्त्तगफतका कायाफलयहरूमा कायफरत एक तह मभुनका स्थायी कमफचारीहरू बढुवाका हनु सक्नेछन ्। 

9. ववज्ञापन प्रकाजशत िएको 21 ददन अथाफत भमभत 2078/09/29 गतेसम्म बागमती प्रदेशका मन्त्रालयबाट थप माग आकृभत र्ाराम िरी प्राप्त हनु आएमा ववज्ञापन 
िएका पदहरूमा थपघट गनफ सवकनेछ ।  

 

कायफसम्पादन अनिुवको मूल्याङ्कनद्वारा हनु ेसमायोजनद्वारा हनु ेबढुवा 

भस.नं. बढुवा सूचना नं. पद सेवा समूह उपसमूह 
जम्मा माग 
पद संख्या 

मन्त्रालयको नाम 
माग 
पद 

1 26/078-79 हेल्थ अभसषे्टन्त्ट स्वास््य हे.ई  1 स्वास््य मन्त्रालय १ 

 

http://ppsc.bagamati.gov.np/Forms.aspx?d=Karya%20Sampadan&id=53

