
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा 
स्थानीय तहका प्रशासन सेवा, ववभिन्न समूहका अप्राववभिक तर्फ का पााँचौँ तहका पदहरूको  

खलुा तथा समावेशी प्रभतयोभगतात्मक भलखखत परीक्षाको ववज्ञापन  

सूचना नं. 49/०७८-७९ प्रकाशन भमभतिः२०७८/8/१३ 

कमफचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दर्ा १२ को व्यवस्था बमोखजम स्थानीय तहमा ररक्त पदहरूको खलुा र समावशेी प्रभतयोभगतात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूभतफ गनुफपने 
िएकोले देहाय बमोखजम योग्यता पगेुका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गररन्छ। तोवकएको न्यूनतम योग्यता पगेुका उम्मेदवारहरूले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली 
ppsconline.bagamati.gov.np मार्फ त ्आवदेन ददनपुनेछ।प्रभतयोभगतात्मक परीक्षावाट छनौट िएका उम्मेदवारहरूको रोजाई प्राथभमकताक्रम अनसुार स्थानीय तह तोकी 
भसर्ाररस गररनेछ। यसरी भसर्ाररस िएका उम्मेदवारहरूलाई सम्बखन्ित स्थानीय तहले नै स्थायी भनयखुक्त ददनेछन।् सेवाका सतफ, तलव तथा अन्य सवुविा सम्बखन्ित स्थानीय 
तहको कानून बमोखजम हनुेछ। 

क्र. 
सं. 

भब.नं. वकभसम पद तह सेवा समूह उपसमूह 
जम्मा 
पद  

संख्या 
स्थानीय तह 

माग  

पद 

१ 1/078-79 खलुा 

सहायक 

पााँचौ 
5 प्रशासन 

सामान्य 

प्रशासन 
  7 

गोकुलगाँगा गाउाँपाभलका, रामेछाप १ 

लभलतपरु महानगरपाभलका, लभलतपरु १ 

ववदरु नगरपाभलका, नवुाकोट २ 

मेलम्ची नगरपाभलका, भसन्िपुाल्चोक १ 

माडी नगरपाभलका, खचतवन १ 

हेटौँडा उपमहानगरपाभलका, मकवानपरु 1 

लेखापाल 5 प्रशासन लेखा   1 बलेर्ी गाउाँपाभलका, भसन्िपुाल्चोक 1 

आन्तररक 

लेखा 
परीक्षक सहायक 

5 प्रशासन लेखा   3 

माडी नगरपाभलका, खचतवन 1 

गंगाजमनुा गाउाँपाभलका, िाददङ्ग 1 

रामेछाप नगरपाभलका, रामेछाप 1 

२ 2/078-79 मवहला 
सहायक 

पााँचौ 
5 प्रशासन 

सामान्य 

प्रशासन 
  2 

लभलतपरु महानगरपाभलका, लभलतपरु 1 

ववदरु नगरपाभलका, नवुाकोट 1 

३ 3/078-79 आ.ज. 
सहायक 

पााँचौ 
5 प्रशासन 

सामान्य 

प्रशासन 
  3 

गोकुलगाँगा गाउाँपाभलका, रामेछाप 1 

हेलम्ब ुगाउाँपाभलका, भसन्िपुाल्चोक 1 

मेलङु गाउाँपाभलका, दोलखा 1 

परीक्षाको वकभसम   : भलखखत, कम््यटुर सीप परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवाफताफ । 

परीक्षा केन्र    :  हेटौँडा।  

दरखास्त दस्तरु   :  प्रत्येक ववज्ञापनका लाभग रु. ७००।–(सात सय) दरखास्त दस्तरु बझुाउन ुपनेछ ।  

समावशेी समूह तर्फ का थप ववज्ञापनमा आवदेन ददन ेउम्मेदवारको हकमा प्रभत समूहका लाभग थप रु. ३००/- (तीन सय) का दरले 
थप दस्तरु बझुाउन ुपनेछ। 

दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेअवभि : अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त पेश गररसकेपभछ विलोमा दोब्बर दस्तरु भतरी दरखास्त ददन पाउने अखन्तम भमभतको िोभलपल्ट कायाफलय  

समय भित्र (उक्त ददन सावफजभनक भबदा पनफ गएमा सो पभछ कायाफलय खलेुको पवहलो ददन) तोवकएको परीक्षा दस्तरु/दोब्बर दस्तरु 
अभनवायफ रुपमा बझुाइ सक्नपुनेछ । 

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

हेनफ सवकनेछ। 

दरखास्तको माध्यम   : ववज्ञावपत सबै पदहरूमा अनलाइन प्रणाली मार्फ त मात्र दरखास्त बझुाउन ुपनेछ।  

 

अपलोड गनुफपने कागजातहरू : उम्मेदवारले शैखक्षक योग्यता, ताभलम, अनिुव, समावशेी समूह खलु्ने कागजात लगायत सम्बखन्ित ववज्ञापनमा तोवकएका कागजपत्रहरू 

अनलाईन दरखास्त प्रणालीमा तोवकएको स्थानमा PDF Format (Maximum size 500KB) मा अपलोड गनुफ पनेछ। सबै 
उम्मेदवारहरूले आफ्नो र्ोटो, दस्तखतको नमूना र नागररकताको प्रमाणपत्रको अगाभड र पछाडीको िाग स्क्यान गरी JPG Format 

(Maximum size 500KB) मा अपलोड गनुफ पनेछ। 

https://ppsconline.bagamati.gov.np/#/login
http://ppsc.bagamati.gov.np/notice.aspx?nid=1195


दरखास्त ददन ेअखन्तम भमभत  : २०७8/09/०४ गते सम्म र दोब्बर दस्तरु भतरी २०७8/9/११ गते सम्म। 

उम्मेदवारको उमेरको हद  :  

 भनजामती सेवा तर्फ का पदहरूको हकमा २०७8/09/०४ गते सम्म १८ वर्फ उमेर परुा िै ३५ वर्फ ननाघेको र मवहला तथा अपाङ्ग 
उम्मेदवारहरूको हकमा ४० वर्फ ननाघेको। 

 बहालवाला स्थायी कमफचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । 

कम््यूटर सीप परीक्षण र अन्तवाफताफ हनु ेभमभत र स्थान : भलखखत परीक्षाको नभतजा प्रकाखशत हुाँदा सूचना गररनेछ। 

पदमा रही गनुफपने कामको वववरण    : स्थानीय तहको कानून बमोखजम। 

तलब तथा सेवा सवुविा      : स्थानीय तहको प्रचभलत कानून बमोखजम। 

भलखखत परीक्षा कायफक्रमिः 

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

प्रथम चरण दद्वतीय चरण 

प्रथम पत्र दद्वतीय पत्र ततृीय पत्र 

1-3/078-79 
सहायक पााँचौ/प्रशासन/सामान्य प्रशासन ५ 2078/10/08 गते 

शभनबार 

ददनको 1:00 बजे 

प्रथम चरणको परीक्षाको नभतजा प्रकाखशत हुाँदा 
परीक्षा भमभत र समय तोवकन ेछ । 

लेखापाल/प्रशासन/लेखा ५ 

आन्तररक लेखा परीक्षक सहायक/प्रशासन/लेखा ५ 

आवश्यक न्यूनतम शैखक्षक योग्यता (खलुा तथा समावशेीको लाभग) 

प्रशासन/सामान्य प्रशासनिः  
“मान्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणफ” 

प्रशासन/लेखािः 
“मान्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा वाखणज्यशास्त्रमा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा अथफशास्त्र, गखणत वा तथ्याङ्कशास्त्र मध्ये कुनै एक मूल ववर्य भलइफ प्रवीणता प्रमाणपत्र 
वा सो सरह उत्तीणफ” 

प्रशासन/आन्तररक लेखापरीक्षक: 

“मान्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा वाखणज्यशास्त्रमा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा अथफशास्त्र, गखणत वा तथ्याङ्कशास्त्र मध्ये कुनै एक मूल ववर्य भलइफ प्रवीणता प्रमाणपत्र 
वा सो सरह उत्तीणफ” 

 

खलुा/समावशेी परीक्षाको लाभग ववशेर् सूचना 
1. प्रचभलत भनजामती सेवा तर्फ का पदहरूको हकमा भनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दर्ा १० बमोखजम अयोग्य निएको हनुपुनेछ । 

2. प्रथम चरण र दद्वतीय चरण गरी दईु चरणमा परीक्षा हनु ेपदहरूको लाभग प्रथम चरणमा उत्तीणफ गरेको उम्मेदवारहरूलाई मात्र दद्वतीय चरणमा सहिागी गराइनेछ।  
3. भलखखत परीक्षाबाट छनौट िएका उम्मेदवारहरूले कम््यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तवाफताफमा सखम्मभलत हनु ुअगाभड स्थानीय तहहरूको प्राथभमकताक्रम अभनवायफ रुपले 

िनुफपनेछ। प्राथभमकताक्रम निने उम्मेदवारलाई अन्य उम्मेदवारले रोजेर बााँकी िएको स्थानको पदमा भसर्ाररस गररनेछ। 

4. समावशेी समूहतर्फ  भलखखत परीक्षाबाट छनौट िएका उम्मेदवारहरूले समावशेी समूहको प्राथभमकताक्रम रोज्न पाउने छैनन ्। उम्मेदवारले दरखास्त र्ाराममा उल्लेख 
गरेको समावशेी समूहहरूको आिारमा आयोगको प्रचभलत व्यवस्था अनसुार उम्मेदवारको समावशेी समूह कायम हनुछे । 

5. स्थायी वहालवाला कमफचारीले समान पदमा दरखास्त ददन पाउने छैन । 

6. सहयोगी लेखक माग गने उम्मेदवारले भलखखत परीक्षा शरुु हनु ुिन्दा कम्तीमा ७ (सात) ददन अगावै स्वयम ्आयोगको कायाफलयमा उपखस्थत िई आवदेन गनुफ पनेछ । 
अन्यथा सहयोगी लेखक उपलब्ि गराउन आयोग बाध्य हनु ेछैन । 

7. अनिुवको अवभि आवश्यक पने ववज्ञापनहरूको हकमा सम्बखन्ित पदको लाभग तोवकएको दरखास्त ददन पाउन ेअखन्तम भमभतसम्ममा न्यूनतम सेवा अवभि पूरा िएको 
हनु ुपनेछ । दोब्बर दस्तरुको म्यादलाई उमेर, शैखक्षक योग्यता, अनिुव अवभि र अन्य योग्यताको प्रयोजनको लाभग गणना गररन ेछैन । 

8. आयोगद्वारा तोवकएको म्यादभित्र पेश निएको वा न्यूनतम योग्यता नपगेुको वा तोवकएको अन्य वववरण नखलेुको वा तोवकएको दस्तरु नबझुाएको दरखास्त स्वीकृत गररन े
छैन । 

9. दरखास्त ददन ेअखन्तम भमभतभित्र भनिाफररत शैखक्षक योग्यता हाभसल गररसकेको हनु ुपनेछ। ववदेशी खशक्षण संस्थामा अध्ययन गरेका उम्मेदवारहरूले सम्बखन्ित भनकायबाट 
आरू्ले प्राप्त गरेको योग्यताको समकक्षता भनिाफरण गराएको हनुपुदफछ। 

10. उम्मेदवारले अनलाईन मार्फ त र्ाराम िदाफ आफ्नो मोबाइल नम्बर अद्यावभिक गनुफ पनेछ । उम्मेदवारको दरखास्त र्ाराम स्वीकृत/अस्वीकृत तथा नभतजा सम्बन्िी 
वववरण भसिै मोवाइल मार्फ त ्जानकारी गराईने हुाँदा गलत मोबाइल नम्बर उल्लेख गरेको कारणबाट सम्बखन्ित उम्मेदवारले परीक्षामा सहिागी हनु नपाएमा सोको खजम्मेवार 
सम्बखन्ित उम्मेदवार आर्ैँ  हनुपुनेछ । 

11. ववज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्र एक पटक छनौट गररसकेपभछ पनुिः संशोिन नहनुे हुाँदा ववश्वस्त िई ववज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्र छनौट गनुफपनेछ । 

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

13. दरखास्त बझुाउन ेअखन्तम भमभत 2078/09/04 गतेसम्म बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूबाट थप माग आकृभत र्ाराम िरी प्राप्त हनु आएमा ववज्ञापन िएका 
पदहरूमा थपघट गनफ सवकनेछ ।  
 



समावशेी समूहका ववज्ञापनमा दरखास्त ददन ेउम्मेदवारहरूका लाभग ववशेर् भनदेशन 

परीक्षाको नभतजाबाट अन्तवाफताफको लाभग छनौट िएपभछ अन्तवाफताफ ददन आउाँदा त्यस्ता कागजातहरुको सक्कल सवहत आर्ैं ले प्रमाखणत गरेको नक्कल समेत  साथमा भलई आउन ु
पदफछ । उल्लेखखत कागजातहरु दरखास्त ददने समयमा कायम रहेको नपाइएमा जनुसकै बखत दरखास्त रद्द हनु सक्नेछ । 

1. आददवासी/जनजाभतका हकमा: नेपाल आददवासी/जनजाभत उत्थान राविय प्रभतष्ठान ऐनमा सूखचकृत िएको जाभतको हकमा सोही सूचीको आिारमा,  
तर नेपाल आददवासी/जनजाभत उत्थान राविय प्रभतष्ठान ऐनमा सूखचकृत िएको जाभत भित्र एकिन्दा बिी थरहरु िएमा सम्बखन्ित स्थानीय तहको प्रमखुको भसर्ाररशमा 
प्रमखु खजल्ला अभिकारीबाट सूखचकृत िएको जाभत भित्रको थर िनी प्रमाखणत गराएको कागजात ।  

 

 


