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प्रदेश लोक सेवा आयोग 

बागमती प्रदेश, हेटौँडा 
प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा 

स्थानीय सेवाका प्राववधिक अधिकृत नवौँ तहका थप पदको ज्येष्ठता र काययसम्पादन  

मूल्याङ्कनद्वारा हनु ेबढुवाको सूचना 
सूचना प्रकाशन धमधतिः 2079/08/08 गते 

आयोगको धमधत 2079/07/21 गतेको सूचना अनसुार देहाय बमोजिमका सेवा, समूह र उपसमूहका 
नवौँ तह (प्राववधिक) पदमा पदपूधतयका लाधग ववज्ञापन प्रकाजशत भएकोमा साववक ववज्ञावपत पदसंख्यामा 
देहाय बमोजिम पद थपका लाधग माग प्राप्त भएकोले धनम्न बमोजिम पद थप गररएको व्यहोरा सम्बजधित 
सबैको िानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

क्र.सं. 
बढुवा सूचना 

नम्बर 
सेवा, समूह, उपसमूह 

 

पद 
साववकको पद 

सङ्खख्या 
थप पद 
सङ्खख्या 

हाल कायम 
पद सङ्खख्या 

(१)  30/079-80 इजधि./धसधभल/िनरल धडधभिनल 
इजधिधनयर 
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प्रदेश लोक सेवा आयोग 

बागमती प्रदेश, हेटौँडा 
प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा 

स्थानीय सेवाका प्राववधिक अधिकृत नवौँ तहका थप पदहरूको अधतर तह र खलुा  

प्रधतयोधगतात्मक परीक्षाको ववज्ञापन 

सूचना प्रकाशन धमधतिः 2079/08/0८ गते 

आयोगको धमधत 2079/07/21 गतेको सूचना अनसुार देहाय बमोजिमका सेवा, समूह र उपसमूहका 
नवौँ तह प्राववधिक पदमा पदपूधतयका लाधग ववज्ञापन प्रकाजशत भएकोमा साववक ववज्ञावपत पदसंख्यामा देहाय 
बमोजिम पद थपका लाधग माग प्राप्त भएकोले धनम्न बमोजिम पद थप गररएको व्यहोरा सम्बजधित सबैको 
िानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ।  

क्र.सं. ववज्ञापन नम्बर 
सेवा, समूह, 
उपसमूह 

 

पद 
आ.अ.से.,  
अ.त., खलुा 

माग 
पद 

धलजखत परीक्षा काययक्रम 

(अ) 
 

प्राववधिकतर्य  प्रथम पत्र द्वद्वतीय पत्र 

(१)  511/079-80 इजधि./धसधभल/ 
िनरल 

धडधभिनल 
इजधिधनयर 

अधतर तह 1 परीक्षा धमधत र समय पधछ 
प्रकाशन गररनेछ। (२)  512/079-80 खलुा 1 

 

(१)  परीक्षाको वकधसमिः- धलजखत र अधतवायताय। (धलजखत परीक्षाको माध्यम भाषा सम्बजधित पाठ्यक्रममा 
तोवकएबमोजिम हनुेछ।) 

(२)  परीक्षा केधरिः- हेटौँडा। 
(३)  दरखास्त दस्तरुिः- रु. 1,500|- (एक हिार पााँच सय रुपैँया)  
(४)  दरखास्त द्वदन ेअजधतम धमधतिः- 2079/08/28 गते र दोब्बर दस्तरु धतरी 2079/09/06 गतेसम्म। 
(५)  उम्मेदवारको उमेरको हदिः  2079/08/28 गतेसम्म 21 वषय उमेर परुा भै 45 वषय ननाघेको। 

 बहालवाला स्थायी कमयचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन।  
(६)  दरखास्त दस्तरु बझुाउन े ववधि 

र स्थानिः- 
 दरखास्त दस्तरु आयोगको अनलाईन दरखास्त प्रणाली मार्य त ् धसजियत बैङ्क भौचर  

(Master ID र कारोवार सङे्कत नम्बर उल्लेख भएको) वप्रधट गरी तोवकएका बैङ्कबाट 
नगद बझुाउन सवकनेछ।  

 दरखास्त दस्तरु आयोगको अनलाईन दरखास्त प्रणाली मार्य त ् बैङ्क भौचर धसजियत 
भैसकेपधछ Connect IPS मार्य त ्पधन भकु्तानी गनय सवकनेछ। (Connect IPS वा अधय 
ववद्यतुीय भकु्तानी प्रणाली िस्तैिः E-sewa, Khalti etc. बाट direct भकु्तानी अनलाईन 
प्रणालीले सपोटय गने छैन।) 

(७)  दरखास्त दस्तरु बझुाउन े
अवधििः 

वढलोमा धमधत 2079/0९/07 गतेसम्म तोवकएको परीक्षा दस्तरु वा दोब्बर दस्तरु 
अधनवायय रूपमा बझुाई सक्न ुपनेछ।  

(८)  अपलोड गनुयपने कागिातहरूिः उम्मेदवारले शैजक्षक योग्यता, ताधलम, अनभुव, स्वास््य सेवाको हकमा सम्बजधित 
स्वास््य व्यवसायी पररषद् मा दताय/नववकरण भएको प्रमाण लगायत सम्बजधित ववज्ञापनमा 
तोवकएका कागिपत्र अनलाईन दरखास्त प्रणालीमा तोवकएको स्थानमा PDF Format 

(maximum size 500KB) मा अपलोड गनुय पनेछ। सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो र्ोटो, 
दस्तखतको नमूना, नागररकताको प्रमाणपत्रको अगाधड र पछाधडको भाग स्क्यान गरी 
JPG Format (maximum size 500KB) मा अपलोड गनुय पनेछ। दरखास्तमा उल्लेख 
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गरेको वववरणका सम्बधिमा उम्मेदवार स्वयम ्पूणय िवार्देही हनु ुपनेछ।  
(९)  अधतवायताय धमधत र स्थानिः- धलजखत परीक्षाको नधतिा प्रकाजशत हुाँदा सूचना गररनेछ।  
(१०)  पदमा रही गनुयपने कामको 

वववरणिः- 
सेवा, समूह सम्बधिी। 

(११)  तलबिः- स्थानीय तहको प्रचधलत कानून बमोजिम। 
 

आवश्यक धयूनतम योग्यतािः 
अधतर तह/खलुा तर्य को लाधगिः 

इजधिधनयररङ्ग सेवा, धसधभल समूह, िनरल उपसमूहिः  

अ) खलुाको लाधग- स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, 2079 को दर्ा 9 को उपदर्ा 
(3) बमोजिम योग्यता र अनभुव प्राप्त। 

आ) अधतर तहको लाधग- स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, 2079 को दर्ा 9 को 
उपदर्ा (6) बमोजिम योग्यता र अनभुव प्राप्त। 

उम्मेदवारले पेस गनुयपने कागिात तथा अनभुव सम्बधिमा ववशषे धनदेशनिः 

दरखास्त द्वदन चाहने उम्मेदवारहरूले दरखास्त द्वदने समयमा देहायअनसुारका कागिातहरू तयार गरी पेस 
गनुयपदयछ। धलजखत परीक्षाको नधतिाबाट अधतवायताको लाधग छनौट भएपधछ अधतवायताय द्वदन आउाँदा त्यस्ता 
कागिातहरूको सक्कलसवहत आरै्ले प्रमाजणत गरेको प्रधतधलवप समेत साथमा धलई आउन ु पदयछ। 
उल्लेजखत कागिातहरू दरखास्त द्वदन ेसमयमा नै उम्मेदवारसाँग रहेको नभएमा िनुसकैु समय दरखास्त 
रद्द हनु सक्नछे। 

अ) खलुातर्य  दरखास्त द्वदन चाहन ेउम्मेदवारहरूको लाधग आवश्यक अनभुव 

(क) देहाय बमोजिमको धनकायमा रही अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनभुव सम्बधिमा त्यस्तो पदको 
धनयजुक्तपत्र वा करारनामा र सेवा अवधि प्रमाजणत गररएको सम्बजधित धनकायको पत्र। 

(१) धनिामती तथा अधय सरकारी धनकाय 

(२) नेपाल सरकारको पूणय वा आजंशक स्वाधमत्वमा सञ्चाधलत सङ्गद्वठत संस्था 
(३) ववकास सधमधत ऐन, 2013 बमोजिम गद्वठत ववकास सधमधत 

(४) ऐनद्वारा स्थावपत संस्था वा धनकाय 

(५) संयकु्त राष्ट्र सङ्घ, यसका अङ्ग तथा ववजशविकृत धनकाय 

(६) अधतरसरकारी अधतरायवष्ट्रय संगठनहरू 

(७) ववश्वववद्यालयको आधंगक क्याम्पस 

(८) सामदुावयक ववद्यालय वा क्याम्पस 

(ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भए बाहेक रावष्ट्रय तथा अधतरावष्ट्रय गैह्र सरकारी संस्था लगायतका अधय 
धनकायको अनभुव पेस गरेकोमा धनयजुक्तपत्र वा करारनामा र सेवा प्रमाजणत गररएको सम्बजधित 
धनकायको पत्रको अधतररक्त त्यस्तो धनकायमा अधिकृतस्तरका कमयचारी भनायको प्रवक्रया, योग्यता, 
सङ्गठन, संरचना लगायत कमयचारीको सेवाका शतय समेतका ववषय समावेश गररएको धनयम वा 
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ववधनयम वा धनदेजशका वा काययववधिमा भएको व्यवस्था बमोजिम अधिकृतस्तरमा भनाय भएको यवकन 
हनुे अनभुवलाई मात्र माधयता द्वदइनेछ।  

(ग) सरकारी कमयचारीले अधय सङ्गद्वठत संस्थामा काम गरेको अनभुव पेस गरेमा नेपाल सरकारको पूवय 
स्वीकृधतको पत्र तथा सो अवधिको धबदा स्वीकृधतको पत्र भएमा मात्र त्यस्तो अनभुवलाई माधयता 
द्वदइनेछ।  

(घ) एउटै अवधिमा दईु वा सो भधदा बढी धनकायमा काम गरेको भएमा परुा समय काम गरेको कुनै 
एकको अनभुव मात्र गणना गररनेछ।  

(ङ) धनयजुक्तपत्र वा करारनामामा नै आजंशक रूपमा काम गने उल्लेख भएकोमा सो अनभुवलाई माधयता 
द्वदइने छैन।  

(च) एक वषय भधदा कम अवधिको अस्थायी वा करार सेवाको अनभुवलाई गणना गररन ेछैन।  

(छ) सहायकस्तरमा पदाधिकार रही अधिकृतस्तरमा कायम मकुायम वा धनधमत्त भई सेवा गरेको 
अनभुवलाई माधयता द्वदइने छैन।  

(ि) धनयजुक्तपत्र वा करारनामामा उल्लेजखत पदनामबाट अधिकृतस्तर नखलेुकोमा सम्बजधित धनकायले सो 
पद अधिकृतस्तरको भनी प्रमाजणत गरेको पत्र पेस गनुय पनेछ। 

(झ) माधथ उल्लेजखत प्रमाण खलु्ने कागिातहरू दरखास्त द्वदने समयमा नै उम्मेदवारसाँग रहेको नभएमा 
िनुसकैु समय दरखास्त रद्द हनुेछ।  

 

रिव्य 

(क) अनभुवको अवधि आवश्यक पने उम्मेदवारहरूको हकमा सम्बजधित पदको लाधग तोवकएको 
दरखास्त द्वदन पाउने अजधतम धमधतसम्ममा धयूनतम सेवा अवधि पूरा भएको हनु ुपनेछ।  

(ख) दरखास्त द्वदन ेदोब्बर दस्तरुको म्यादलाई उमेर, शैजक्षक योग्यता, अनभुव अवधि र अधय योग्यताको 
प्रयोिनको लाधग गणना गररने छैन।  

(ग) आयोगद्वारा तोवकएको म्यादधभत्र पेस नभएको वा धयूनतम योग्यता नपगेुको वा तोवकएको अधय 
वववरण नखलेुको वा तोवकएको दस्तरु नबझुाएको दरखास्त िनुसकैु बखत अस्वीकृत गनय 
सवकनछे। 

(घ) सहयोगी लेखक माग गने उम्मेदवारले धलजखत परीक्षा हनु ुभधदा कजम्तमा ७ (सात) द्वदन अगावै 
आयोगको सम्बजधित कायायलयमा सम्पकय  राख्न ुपनेछ। अधयथा सहयोगी लेखक उपलब्ि गराउन 
आयोग वाध्य हनुे छैन।  

(ङ) धलजखत परीक्षामा उत्तीणय हनुे उम्मेदवारले अधतवायताय द्वदन ुभधदा अगाधड शैजक्षक योग्यताको प्रमाण 
पत्र, नागररकता, सेवाको अनभुव आवश्यक पनेमा सम्बजधित कायायलय प्रमखुबाट प्रमाजणत गराएको 
सक्कल प्रधत तथा खलुातर्य  दरखास्त द्वदने उम्मेदवारको लाधग पेस गनुय पने भधन उल्लेख गररएका 
कािगातहरूको सक्कलका साथै नक्कल प्रधतधलवप अधनवायय रूपमा पेस गनुय पनेछ। 
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(च) सम्बजधित पदको लाधग धनिायररत शैजक्षक योग्यता दरखास्त द्वदने अजधतम धमधतधभत्र हाधसल 
गररसकेको हनु ुपनेछ। ववदेशी संस्थामा अध्ययन गरेका उम्मेदवारहरूले सोही धमधत धभत्र सम्बजधित 
धनकायबाट आरू्ले प्राप्त गरेको उपाधिको समकक्षता धनिायरण गराएको हनु ुपनेछ।  

(छ) परीक्षामा परीक्षाथीले अधनवायय रूपमा कालो मसीको मात्र प्रयोग गनुय पनेछ अधयथा उत्तरपजुस्तका 
रद्द हनुेछ। 

(ि) पाठ्यक्रम आयोगको वेवसाइट spsc.bagamati.gov.np बाट प्राप्त गनय सवकने छ। 


