
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा 
बागमती प्रदेश अन्तगगतका स्थानीय तहको प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नवौं तहको पदको  

आन्तरिक प्रततयोतगतात्मक तलखखत पिीक्षाको ववज्ञापन  

सूचना नं. 115/०७८-७९ प्रकाशन तमततिः२०७८/11/09 

कमगचािी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था बमोखजम बागमती प्रदेश अन्तगगतका स्थानीय तहमा रिक्त पदहरूको आन्तरिक प्रततयोतगतात्मक पिीक्षाद्वािा स्थायी 
पदपूततग गननगपने भएकोले देहाय बमोखजम योग्यता पनगेका उम्मेदवािहरूबाट दिखास्त आह्वान गरिन्छ। तोवकएको न्यूनतम योग्यता पनगेका उम्मेदवािहरूले आयोगको अनलाइन 
दिखास्त प्रणाली ppsconline.bagamati.gov.np माफग त ्आवदेन ददननपनेछ।प्रततयोतगतात्मक पिीक्षावाट छनौट भएका उम्मेदवािहरूको िोजाई प्राथतमकताक्रम अननसाि 
स्थानीय तह तोकी तसफारिस गरिनेछ। यसिी तसफारिस भएका उम्मेदवािहरूलाई सम्बखन्ित स्थानीय तहले नै स्थायी तनयनखक्त ददनेछन।् सेवाका सतग, तलव तथा अन्य सनवविा 
सम्बखन्ित स्थानीय तहको कानून बमोखजम हननेछ। 

आ.प्र. तफग : 

पिीक्षाको वकतसम   : तलखखत, सामूवहक छलफल ि अन्तवागताग ।  

पिीक्षा केन्र    :  हेटौँडा।  

दिखास्त दस्तनि   :  प्रत्येक ववज्ञापनका लातग रु. 15००।–(पन्र सय) दिखास्त दस्तनि बनझाउनन पनेछ ।  

दिखास्त दस्तनि बनझाउन ेअवति : अनलाइन माध्यमबाट दिखास्त पेश गरिसकेपतछ विलोमा दोब्बि दस्तनि ततिी दिखास्त ददन पाउने अखन्तम तमततको भोतलपल्ट कायागलय  

समय तभत्र (उक्त ददन सावगजतनक तबदा पनग गएमा सो पतछ कायागलय खनलेको पवहलो ददन) तोवकएको पिीक्षा दस्तनि/दोब्बि दस्तनि 
अतनवायग रुपमा बनझाइ सक्ननपनेछ । 

दिखास्तको माध्यम   : ववज्ञावपत सबै पदहरूमा अनलाइन प्रणाली माफग त मात्र दिखास्त बनझाउनन पनेछ। अनलाइन माफग त ्दिखास्त पेश गने ववति/तरिका  
                सम्बन्िी ववस्ततृ ववविण आयोगको ववे साइट ppsc.bagamati.gov.np बाट हेनग सवकनेछ। 

अपलोड गननगपने कागजातहरू : उम्मेदवािले शैखक्षक योग्यता, तातलम, अननभव, समावशेी समूह खनल्न ेकागजात (खजल्ला प्रशासन कायागलयबाट जािी भएको) लगायत  
     सम्बखन्ित ववज्ञापनमा तोवकएका कागजपत्रहरू अनलाईन दिखास्त प्रणालीमा तोवकएको स्थानमा PDF Format (Maximum size   
    500KB) मा अपलोड गननग पनेछ। सबै उम्मेदवािहरूले आफ्नो फोटो, दस्तखतको नमूना ि नागरिकताको प्रमाणपत्रको अगातड ि पछाडीको  
     भाग स्क्यान गिी JPG Format (Maximum size 500KB) मा अपलोड गननग पनेछ। 

दिखास्त ददन ेअखन्तम तमतत  : २०७8/१1/29 गते सम्म ि दोब्बि दस्तनि ततिी २०७8/12/06 गते सम्म। 

उम्मेदवािको उमेिको हद  : 
• तमतत २०७8/१1/29 गते सम्म 21 वर्ग उमेि पनिा भै ४५ वर्ग ननाघेको। 

• बहालवाला स्थायी कमगचािीको हकमा उमेिको हद लाग्ने छैन । 

अन्तवागताग हनन ेतमतत ि स्थान :  तलखखत पिीक्षाको नततजा प्रकाखशत हनुँदा सूचना गरिनछे। 

पदमा िही गननगपने कामको ववविण : स्थानीय तहको प्रचतलत कानून बमोखजम। 

तलब तथा सेवा सनवविा   : स्थानीय तहको प्रचतलत कानून बमोखजम। 

• तलखखत पिीक्षा कायगक्रमिः 

ववज्ञापन नम्बि पद/सेवा/समहू/उपसमहू तह 
पिीक्षा तमतत ि समय 
प्रथम चिण/प्रथम पत्र 

615/078-79 (आ.प्र.) अतिकृत नवौं/प्रशासन/सामान्य प्रशासन 9 पिीक्षा तमतत ि समय पतछ प्रकाशन गरिनेछ । 
 

आवश्यक न्यूनतम शैखक्षक योग्यता 
क. आ.प्र.तफग को  लातग 

अतिकृत नवौं/प्रशासन/सामान्य प्रशासन: 
• “मान्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट स्नातक वा सो सिह उत्तीणग" 
• तनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ बमोखजम बिनवाको लातग बिनवा हनन ेपदको शे्रणी भन्दा एक शे्रणी मनतनको पदको लातग तोवकए बमोखजमको न्यूनतम सेवा 

अवति पनगेको हननन पनेछ । 

• कमगचािी समायोजन ऐन, 2075 को 14(2) बमोखजम बागमती प्रदेश तभत्रका स्थानीय तहमा कायगित योग्यता पनगेका कमगचािीहरू (सम्भाव्य)ले दिखास्त पेश 
गनग पाउनेछन ्। 

क्र. 
सं. 

तब.नं. वकतसम पद तह सेवा समूह उपसमूह 
जम्मा पद  

संख्या 
स्थानीय तह 

माग  

पद 

1 615/078-79 आ.प्र. अतिकृत नवौं 9 प्रशासन 
सामान्य 
प्रशासन 

 १ 
हेटौँडा उपमहानगिपातलका, 
मकवानपनि 
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