प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हेटौँडा
प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा
बागमती प्रदे श अन्तगगतका स्थानीय तहका ननम्न सेवा, समूहका अप्राववनिकतर्गका नवौं तहका पदहरूको

जेष्ठता र कायगसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढु वाको सूचना
सूचना नं. 113/०७८-७९ प्रकाशन नमनतिः२०७८/11/09
जेष्ठता र कायगसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट पूनतग गनुप
ग ने अप्राववनिक तर्गका नवौं तहका दे हायका पदहरूका लानग ननजामती सेवा ऐन, २०४९ (चौथो सं शोिन) को
दर्ा २४ घ१क तथा कमगचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दर्ा १४ को उपदर्ा (२) बमोजजम सम्भाव्य उम्मेदवारहरूले प्रदे श लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदे शबाट ननिागररत
दरखास्त र्ाराममा उल्लेजखत वववरण खुलाई नमनत २०७८/१2/13 सम्ममा दरखास्त ददनुहन
ु सूचना गररन्छ ।
दरखास्त र्ाराम प्रदे श लोक सेवा आयोगको वेबसाइट

ppsc.bagamati.gov.np बाट

डाउनलोड गनग सवकनेछ । सम्बजन्ित उम्मेदवारले एक प्रनत दरखास्त र्ाराम

स्पष्टसँग भरी दरखास्त पेश गने अजन्तम नमनत नभत्र आयोगको कायागलय, बागमती प्रदे श, हेटौँडामा बुझाइसक्नु पनेछ । म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका दरखास्त उपर कुनै कारबाही
गररने छै न । यसरी पनग आएका दरखास्त र्ारामहरूलाई आयोगले बढु वा सूचना नम्बर अनुसार एकमुष्ट रूपमा सम्बजन्ित बढु वा सनमनतको सजचवालयमा पठाउने प्रबन्ि गररनेछ।
उम्मेदवारहरूले दरखास्त ददँदा ध्यान ददनुपने ववषयहरू
1.

ननजामती सेवा ऐन, २०४९ को दर्ा २२ बमोजजम बढु वाको लानग सम्भाव्य उम्मेदवार हुन अयोग्य नभएको हुन ु पनेछ।

2.

ननजामती सेवा ऐन, २०४९ को दर्ा २१ बमोजजम बढु वाको लानग बढु वा हुने पदको श्रे णी भन्दा एक श्रे णी मुननको पदको लानग तोवकए बमोजजमको शैजिक योग्यता
र न्यूनतम सेवा अवनि पुगेको हुन ु पनेछ । दरखास्त र्ाराम भदाग ननजामती वकताबखानाबाट आर्ूले पाएको सङ्केत नम्बर अननवायग रुपमा उल्लेख गनुग पनेछ।

3.

समकिता ननिागरण गनुप
ग ने शैजिक योग्यताको हकमा समकिता ननिागरण गरे को प्रमाजणत प्रनतनलवप अननवायग रुपमा पेश गनुग पनेछ।

4.

दरखास्त साथ बढु वा हुने पदभन्दा एक श्रे णी मुननको पदमा सम्बजन्ित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बजन्ित ववषयमा एक मवहना वा सोभन्दा बढी अवनिको सेवाकालीन
तानलमको प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप पेश गनुग पनेछ।

5.

दरखास्त र्ारामको सम्पूणग महलहरूमा उल्लेख भए बमोजजमका वववरणहरू स्पष्ट खुलाउनु पनेछ।

6.

दरखास्त दस्तुर रु. 15००।–(पन्र सय) बुझाउनु पनेछ।

7.

दरखास्त दस्तुर बुझाउने स्थानिः

राविय वाजणज्य बैंक नलनमटे ड, खाता नं. १०००२०००१००००
नेपाल बैंक नलनमटे ड, खाता नं. २७२०२०००००१००१०००००१
कायागलय कोडिः २१०००३२०१३ (प्रदे श लोक सेवा आयोग)
राजश्व शीषगक नं. १४२२४ मा दरखास्त दस्तुर बुझाएको सक्कल बैंक भौचर प्रनत संलग्न गरी दरखास्त पेश गनुग पनेछ।

8.

बागमती प्रदे श नभत्रका स्थानीय तहहरूमा कायगरत एक तह मुननका सम्बजन्ित सेवा/समूहका स्थायी कमगचारीहरू बढुवा हुन सक्नेछन् ।

9.

दरखास्त बुझाउने अजन्तम नमनत 2078/12/13 गतेसम्म बागमती प्रदे श अन्तगगतका स्थानीय तहहरूबाट थप माग आकृनत र्ाराम भरी प्राप्त हुन आएमा ववज्ञापन
भएका पदहरूमा थपघट गनग सवकनेछ ।
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