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प्रदेश रोक सेवा आमोग 

फागभती प्रदेश, हेटौँडा 
प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा 

स्थानीम सेवाका (अप्राववधधक/प्राववधधक) अधधकृत नवौँ तहका ऩदहरूको  

ज्मेष्ठता य कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनद्वाया हनु ेफढुवाको सूचना 
सूचना प्रकाशन धभधत् 2079/07/21 गते 

ज्मेष्ठता य कामयसम्ऩादनको भूल्माङ्कनद्वाया हनुे फढुवाफाट ऩूधतय गनुयऩने देहामका ऩदहरूका राधग फागभती 
प्रदेशको स्थानीम सेवा (गठन तथा सञ्चारन) अध्मादेश, 2079 को दपा 9 को उऩदपा (१) फभोजजभ 
ज्मेष्ठता य कामय ऺभता भूल्माङ्कनद्वाया हनुे फढुवाका राधग सोही अध्मादेशको दपा 46 फभोजजभका 
सम्बाव्म उम्भेदवायहरूरे प्रदेश रोक सेवा आमोगफाट धनधायरयत दयखास्त पायाभभा उल्रेजखत वववयण 
खरुाई धभधत 2079/08/25 सम्भभा दयखास्त ददनहुनु सूचना गरयन्छ। कभयचायी सभामोजन ऐन, 
2075 अनसुाय सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम तहभा सभामोजन बएका कभयचायीहरू सोही ऐनको दपा 14 को 
उऩदपा 2 (क) य उऩदपा ३ फभोजजभ सभामोजन हनुऩूुवय फहार यहेको सेवा/सभूह/उऩसभूहको एक 
शे्रणी वा तह भाधथको ऩदभा फढुवाको राधग सम्बाव्म उम्भेदवाय हनु सक्नछेन।्  

दयखास्त पायाभ प्रदेश रोक सेवा आमोगको वेवसाइट spsc.bagamati.gov.np फाट डाउनरोड गनय 
सवकनछे। सम्फजन्धत उम्भेदवायरे एक प्रधत दयखास्त पायाभ स्ऩष्टसॉग बयी दयखास्त ऩेस गने अजन्तभ 
धभधतधबत्र आमोगको कामायरमभा फझुाइ सक्न ुऩनेछ। म्माद नाघी प्राप्त हनु आएका दयखास्त उऩय कुनै 
कायफाही गरयने छैन।  

उम्भेदवायहरूरे दयखास्त ददॉदा ध्मान ददनऩुने ववषमहरू् 
(क) फागभती प्रदेशको स्थानीम सेवा (गठन तथा सञ्चारन) अध्मादेश, 2079 को दपा 33 फभोजजभ 

फढुवाको राधग अमोग्म नबएको। 

(ख) दयखास्त पायाभ बदाय धनजाभती वकताफखाना वा प्रदेश वकताफखानाफाट आपूरे ऩाएको सङ्कते 
नम्फय अधनवामय रूऩभा उल्रेख गनुय ऩने।  

(ग) सभकऺता धनधाययण गनुयऩने शैजऺक मोग्मताको हकभा सभकऺता धनधाययण गयेको प्रभाजणत 
प्रधतधरवऩ अधनवामय रूऩभा ऩेस गनुय ऩने। 

(घ) दयखास्त पायाभको सम्ऩूणय भहरहरूभा उल्रेख बए फभोजजभका वववयणहरू स्ऩष्ट खरुाउन ु
ऩनेछ। दयखास्त पायाभ बदाय भूल्माङ्कनको राधग गणना हनुे ऩधछल्रो ऩाॉच वषयको का.स.भू. ऩेस 
गयेको कामायरमको नाभ, हारको शे्रणी/तहभा अध्ममन धफदा य ताधरभ धरएको बए सो अवधध 
तथा गमरकट्टी बएको बए सो सभेतको वववयण ऩेस गनुय ऩने।  

(ङ) दयखास्त दस्तयु रु. 1,500|- (एक हजाय ऩाॉच सम)  

(च) दयखास्त दस्तयु फझुाउने स्थान्  

यावष्डम वाजणज्म फैङ्क धरधभटेड, खाता नॊ. 1000200010000 
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नेऩार फैङ्क धरधभटेड, खाता नॊ. 27202000001001000001 

कामायरम कोड् 2100032013 (प्रदेश रोक सेवा आमोग) 

याजस्व शीषयक नॊ. 14224 भा दयखास्त दस्तयु फझुाएको फैङ्क बौचयको सक्कर प्रधत सॊरग्न गयी 
दयखास्त ऩेस गनुय ऩने।  

(छ) धभधत 2079/08/05 गतेसम्भ थऩ भाग आकृधत पायाभ प्राप्त हनु आएभा ववऻाऩन बएका 
ऩदहरूभा थऩघट गनय सवकन।े  

वववयण 

क्र.सॊ. 
फढुवा सूचना 

नम्फय 
सेवा, सभूह, उऩसभूह ऩद सङ्ख्मा 

(अ) अप्राववधधकतपय  
1=  29/079-80 प्रशासन/साभान्म प्रशासन 1 

(आ) प्राववधधकतपय  
1=  30/079-80 इजन्ज./धसधबर/जनयर 2 

2=  31/079-80 इजन्ज./भेकाधनकर/जनयर भेकाधनकर 1 
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प्रदेश रोक सेवा आमोग 

फागभती प्रदेश, हेटौँडा 
प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा 

स्थानीम सेवाका (अप्राववधधक/प्राववधधक) य स्वास््म सेवाका अधधकृत नवौँ तहका ऩदहरूको 
कामयऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया हनु ेफढुवाको सूचना 

सूचना प्रकाशन धभधत् 2079/07/21 गते 

कामयऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया हनुे फढुवाफाट ऩूधतय गनुयऩने स्थानीम सेवातपय का देहामका ऩदहरूका राधग 
फागभती प्रदेशको स्थानीम सेवा (गठन तथा सञ्चारन) अध्मादेश, 2079 को दपा 31 फभोजजभ फढुवाको 
राधग सम्बाव्म उम्भेदवायहरूरे प्रदेश रोक सेवा आमोगफाट धनधायरयत दयखास्त पायाभभा उल्रेजखत 
वववयण खरुाई धभधत 2079/08/25 सम्भभा दयखास्त ददन ुहनु सूचना गरयन्छ। कभयचायी सभामोजन 
ऐन, 2075 अनसुाय प्रदेश य स्थानीम तहभा सभामोजन बएका कभयचायीहरू सोही ऐनको दपा 14 को 
उऩदपा 2 (क) य (३) फभोजजभ सभामोजन हनुऩूुवय फहार यहेको सेवा/सभूह/उऩसभूहको एक शे्रणी वा 
तह भाधथको ऩदभा फढुवाको राधग सम्बाव्म उम्भेदवाय हनु सक्नेछन।्  

दयखास्त पायाभ प्रदेश रोक सेवा आमोगको वेफसाइट spsc.bagamati.gov.np फाट डाउनरोड गनय 
सवकनछे। सम्फजन्धत उम्भेदवायरे एक प्रधत दयखास्त पायाभ स्ऩष्टसॉग बयी दयखास्त ऩेस गने अजन्तभ 
धभधत धबत्र आमोगको कामायरमभा फझुाइ सक्न ुऩनेछ। म्माद नाघी प्राप्त हनु आएका दयखास्त उऩय कुनै 
कायफाही गरयने छैन।  

उम्भेदवायहरूरे दयखास्त ददॉदा ध्मान ददनऩुने ववषमहरू् 
(क) फागभती प्रदेशको स्थानीम सेवा (गठन तथा सञ्चारन) अध्मादेश, 2079 को दपा 33 फभोजजभ 

फढुवाको राधग अमोग्म नबएको।  

(ख) फागभती प्रदेशको स्थानीम सेवा (गठन तथा सञ्चारन) अध्मादेश, 2079 को दपा 29, 31, 
41, 42, 43, 44, 45 फभोजजभको मोग्मता ऩगेुको।  

(ग) दयखास्त पायाभ बदाय धनजाभती वकताफखाना वा प्रदेश वकताफखानाफाट आपूरे ऩाएको सङ्कते 
नम्फय अधनवामय रूऩभा उल्रेख गनुय ऩने।  

(घ) सभकऺता धनधाययण गनुयऩने शैजऺक मोग्मताको हकभा सभकऺता धनधाययण गयेको प्रभाजणत 
प्रधतधरवऩ अधनवामय रूऩभा ऩेस गनुय ऩने।  

(ङ) दयखास्त पायाभको सम्ऩूणय भहरहरूभा उल्रेख बए फभोजजभका वववयणहरू खरुाउन ु ऩने। 
दयखास्त पायाभ बदाय भूल्माङ्कनको राधग गणना हनु ेऩधछल्रो ऩाॉच वषयको का.स.भू. ऩेस गयेको 
कामायरमको नाभ, हारको शे्रणी/तहभा अध्ममन धफदा य ताधरभ धरएको बए सो अवधध तथा 
गमरकट्टी बएको बए सो सभेतको वववयण खरुाई ऩेस गनुय ऩने। 

(च) दयखास्त दस्तयु रु. 1,500|- (एक हजाय ऩाॉच सम) 
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(छ) दयखास्त दस्तयु फझुाउने स्थान्  

यावष्डम वाजणज्म फैङ्क धरधभटेड, खाता नॊ. 1000200010000 

नेऩार फैङ्क धरधभटेड, खाता नॊ. 27202000001001000001 

कामायरम कोड् 2100032013 (प्रदेश रोक सेवा आमोग) 

याजस्व शीषयक नॊ. 14224 भा दयखास्त दस्तयु फझुाएको फैङ्क बौचयको सक्कर प्रधत सॊरग्न गयी 
दयखास्त ऩेस गनुय ऩने।  

(ज) धभधत 2079/08/05 गतेसम्भ थऩ भाग आकृधत पायाभ प्राप्त हनु आएभा ववऻाऩन बएका 
ऩदहरूभा थऩघट गनय सवकन।े  

वववयण 

क्र.सॊ. 
फढुवा सूचना 

नम्फय 
सेवा, सभूह, उऩसभूह ऩद सङ्ख्मा 

(अ) अप्राववधधकतपय  
1=  32/079-80 प्रशासन/साभान्म प्रशासन 1 

(आ) प्राववधधकतपय  
1=  33/079-80 इजन्ज./धसधबर/जनयर  2 

(इ) स्वास््म सेवा तपय  
1=  34/079-80 स्वास््म/जनयर हेल्थ सधबयसेस 1 

 

  



5 
 

प्रदेश रोक सेवा आमोग 

फागभती प्रदेश, हेटौँडा 
प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा 

स्थानीम सेवाका (अप्राववधधक/प्राववधधक) य स्वास््म सेवाका अधधकृत नवौँ  

तहका ऩदहरूको आन्तरयक अन्तय सेवा, अन्तय तह, खरुा  

प्रधतमोधगतात्भक ऩयीऺाको ववऻाऩन 

सूचना प्रकाशन धभधत् 2079/07/21 गते 

स्थानीम सेवा तपय का धनम्न सेवा, सभूह, उऩसभूह तथा तहका ऩदहरूभा आन्तरयक अन्तय सेवा, अन्तय 
तह य खरुा प्रधतमोधगतात्भक ऩयीऺाद्वाया ऩदऩूधतय गनुय ऩने बएकोरे देहाम फभोजजभ मोग्मता ऩगेुका 
उम्भेदवायहरूफाट दयखास्त आह्वान गरयन्छ। तोवकएको न्मूनतभ मोग्मता ऩगेुका उम्भेदवायहरूरे 
आमोगको अनराइन दयखास्त प्रणारी ppsconline.bagamati.gov.np भापय त ्आवेदन ददनऩुनेछ।  

वववयण 

क्र.सॊ. ववऻाऩन नम्फय 
सेवा, सभूह, 
उऩसभूह 

आ.अ.से.,  
अ.त., खरुा 

भाग 
ऩद 

धरजखत ऩयीऺा कामयक्रभ 

(अ) अप्राववधधकतपय  प्रथभ ऩत्र दद्वतीम ऩत्र 

1=  4/079-80 
प्रशासन/साभान्म 

प्रशासन 

आन्तरयक अन्तय 
सेवा 

1 

ऩयीऺा धभधत य सभम ऩधछ प्रकाशन गरयनेछ। 
2=  5/079-80 

प्रशासन/साभान्म 
प्रशासन 

अन्तय तह 1 

(आ) प्राववधधकतपय  प्रथभ ऩत्र दद्वतीम ऩत्र 

1=  509/079-80 
इजन्ज./धसधबर/ 

जनयर 

आन्तरयक अन्तय 
सेवा 

1 ऩयीऺा धभधत य सभम ऩधछ प्रकाशन गरयनेछ। 

(इ) स्वास््म सेवातपय  प्रथभ ऩत्र दद्वतीम ऩत्र 

1=  510/079-80 
स्वास््म/जनयर 
हेल्थ सधबयसेस 

आन्तरयक अन्तय 
सेवा 

1 ऩयीऺा धभधत य सभम ऩधछ प्रकाशन गरयनेछ। 
 

1=  ऩयीऺाको वकधसभ्- धरजखत य अन्तवायताय। (धरजखत ऩयीऺाको भाध्मभ बाषा सम्फजन्धत ऩाठ्यक्रभभा 
तोवकएफभोजजभ हनुेछ।) 

2=  ऩयीऺा केन्र्- हेटौँडा। 
3=  दयखास्त दस्तयु्- रु. 1,500|- (एक हजाय ऩाॉच सम रुऩैँमा)  
4=  दयखास्त ददन ेअजन्तभ धभधत्- 2079/08/11 गते य दोब्फय दस्तयु धतयी 2079/08/18 गतेसम्भ। 
5=  उम्भेदवायको उभेयको हद्  2079/08/11 गतेसम्भ 21 वषय उभेय ऩयुा बै 45 वषय ननाघेको। 

 फहारवारा स्थामी कभयचायीको हकभा उभेयको हद राग्ने छैन।  
6=  दयखास्त दस्तयु फझुाउन े ववधध 

य स्थान्- 
 दयखास्त दस्तयु आमोगको अनराईन दयखास्त प्रणारी भापय त ् धसजजयत फैङ्क बौचय  

(Master ID य कायोवाय सङे्कत नम्फय उल्रेख बएको) वप्रन्ट गयी तोवकएका फैङ्कफाट 
नगद फझुाउन सवकनेछ।  

 दयखास्त दस्तयु आमोगको अनराईन दयखास्त प्रणारी भापय त ् फैङ्क बौचय धसजजयत 
बैसकेऩधछ Connect IPS भापय त ्ऩधन बकु्तानी गनय सवकनेछ। (Connect IPS वा अन्म 
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ववद्यतुीम बकु्तानी प्रणारी जस्तै् E-sewa, Khalti etc. फाट direct बकु्तानी अनराईन 
प्रणारीरे सऩोटय गने छैन।) 

7=  दयखास्त दस्तयु फझुाउन े
अवधध् 

वढरोभा धभधत 2079/08/19 गतेसम्भ तोवकएको ऩयीऺा दस्तयु वा दोब्फय दस्तयु 
अधनवामय रूऩभा फझुाई सक्न ुऩनेछ।  

8=  अऩरोड गने कागजातहरू् उम्भेदवायरे शैजऺक मोग्मता, ताधरभ, अनबुव, स्वास््म सेवाको हकभा सम्फजन्धत 
स्वास््म व्मवसामी ऩरयषद् भा दताय/नववकयण बएको प्रभाण रगामत सम्फजन्धत ववऻाऩनभा 
तोवकएका कागजऩत्र अनराईन दयखास्त प्रणारीभा तोवकएको स्थानभा PDF Format 

(maximum size 500KB) भा अऩरोड गनुय ऩनेछ। सफै उम्भेदवायहरूरे आफ्नो पोटो, 
दस्तखतको नभूना, नागरयकताको प्रभाणऩत्रको अगाधड य ऩछाधडको बाग स्क्मान गयी 
JPG Format (maximum size 500KB) भा अऩरोड गनुय ऩनेछ। दयखास्तभा उल्रेख 
गयेको वववयणका सम्फन्धभा उम्भेदवाय स्वमभ ्ऩूणय जवापदेही हनु ुऩनेछ।  

9=  अन्तवायताय धभधत य स्थान्- धरजखत ऩयीऺाको नधतजा प्रकाजशत हुॉदा सूचना गरयनेछ।  
10=  ऩदभा यही गनुयऩने काभको 

वववयण्- 
सेवा, सभूह सम्फन्धी। 

11=  तरफ्- स्थानीम तहको प्रचधरत कानून फभोजजभ। 
 

आवश्मक न्मूनतभ मोग्मता् 
क. आन्तरयक अन्तय सेवा तपय को राधग् 
1= प्रशासन सेवा, साभान्म प्रशासन सभूह् भान्मता प्राप्त जशऺण सॊस्थाफाट स्नातक वा सो सयह उत्तीणय य 

स्थानीम सेवा (गठन तथा सञ्चारन) अध्मादेश, 2079 को दपा 9 को उऩदपा (8) फभोजजभ 
अनबुव प्राप्त। 

2= इजन्जधनमरयङ्ग सेवा, धसधबर सभूह, जनयर उऩसभूह् भान्मता प्राप्त जशऺण सॊस्थाफाट धसधबर 
इजन्जधनमरयङ्ग ववषमभा वव.ई. वा सो सयह उत्तीणय य स्थानीम सेवा (गठन तथा सञ्चारन) अध्मादेश, 
2079 को दपा 9 को उऩदपा (8) फभोजजभ अनबुव प्राप्त। 

3= स्वास््म सेवा, जनयर हेल्थ सधबयसेस सभूह् भान्मता प्राप्त जशऺण सॊस्थाफाट एभ.वव.वव.एस. वा सो 
सयहको उऩाधध प्राप्त य स्थानीम सेवा (गठन तथा सञ्चारन) अध्मादेश, 2079 को दपा 9 को 
उऩदपा (8) फभोजजभ अनबुव प्राप्त।  

ख. अन्तय तह तपय को राधग् 
1= प्रशासन सेवा, साभान्म प्रशासन सभूह् भान्मता प्राप्त जशऺण सॊस्थाफाट करा (आटयस)्, सॊस्कृत, 

व्मवस्थाऩन, वाजणज्मशास्त्र, व्माऩाय प्रशासन, जशऺा शास्त्र, कानून वा ववऻानभा स्नातकोत्तय उत्तीणय य 
स्थानीम सेवा (गठन तथा सञ्चारन) अध्मादेश, 2079 को दपा 9 को उऩदपा (6) फभोजजभ 
अनबुव प्राप्त। 

 

उम्भेदवायरे ऩेस गनुयऩने कागजात तथा अनबुव सम्फन्धभा ववशषे धनदेशन् 

दयखास्त ददन चाहने उम्भेदवायहरूरे दयखास्त ददने सभमभा देहामअनसुायका कागजातहरू तमाय गयी ऩेस 
गनुयऩदयछ। धरजखत ऩयीऺाको नधतजाफाट अन्तवायताको राधग छनौट बएऩधछ अन्तवायताय ददन आउॉदा त्मस्ता 
कागजातहरूको सक्करसवहत आपैरे प्रभाजणत गयेको प्रधतधरवऩ सभेत साथभा धरई आउन ु ऩदयछ। 
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उल्रेजखत कागजातहरू दयखास्त ददन ेसभमभा नै उम्भेदवायसॉग यहेको नबएभा जनुसकैु सभम दयखास्त 
यद्द हनु सक्नछे। 

अ) खरुातपय  दयखास्त ददन चाहन ेउम्भेदवायहरूको राधग आवश्मक अनबुव 

(क) देहाम फभोजजभको धनकामभा यही अधधकृतस्तयभा काभ गयेको अनबुव सम्फन्धभा त्मस्तो ऩदको 
धनमजुक्तऩत्र वा कयायनाभा य सेवा अवधध प्रभाजणत गरयएको सम्फजन्धत धनकामको ऩत्र। 

(१) धनजाभती तथा अन्म सयकायी धनकाम 

(२) नेऩार सयकायको ऩूणय वा आॊजशक स्वाधभत्वभा सञ्चाधरत सङ्गदठत सॊस्था 
(३) ववकास सधभधत ऐन, 2013 फभोजजभ गदठत ववकास सधभधत 

(४) ऐनद्वाया स्थावऩत सॊस्था वा धनकाम 

(५) सॊमकु्त याष्ड सङ्घ, मसका अङ्ग तथा ववजशवष्टकृत धनकाम 

(६) अन्तयसयकायी अन्तयायवष्डम सॊगठनहरू 

(७) ववश्वववद्यारमको आॊधगक क्माम्ऩस 

(८) साभदुावमक ववद्यारम वा क्माम्ऩस 

(ख) खण्ड (क) भा उल्रेख बए फाहेक यावष्डम तथा अन्तयावष्डम गैह्र सयकायी सॊस्था रगामतका अन्म 
धनकामको अनबुव ऩेस गयेकोभा धनमजुक्तऩत्र वा कयायनाभा य सेवा प्रभाजणत गरयएको सम्फजन्धत 
धनकामको ऩत्रको अधतरयक्त त्मस्तो धनकामभा अधधकृतस्तयका कभयचायी बनायको प्रवक्रमा, मोग्मता, 
सङ्गठन, सॊयचना रगामत कभयचायीको सेवाका शतय सभेतका ववषम सभावेश गरयएको धनमभ वा 
ववधनमभ वा धनदेजशका वा कामयववधधभा बएको व्मवस्था फभोजजभ अधधकृतस्तयभा बनाय बएको मवकन 
हनुे अनबुवराई भात्र भान्मता ददइनेछ।  

(ग) सयकायी कभयचायीरे अन्म सङ्गदठत सॊस्थाभा काभ गयेको अनबुव ऩेस गयेभा नेऩार सयकायको ऩूवय 
स्वीकृधतको ऩत्र तथा सो अवधधको धफदा स्वीकृधतको ऩत्र बएभा भात्र त्मस्तो अनबुवराई भान्मता 
ददइनेछ।  

(घ) एउटै अवधधभा दईु वा सो बन्दा फढी धनकामभा काभ गयेको बएभा ऩयुा सभम काभ गयेको कुनै 
एकको अनबुव भात्र गणना गरयनेछ।  

(ङ) धनमजुक्तऩत्र वा कयायनाभाभा नै आॊजशक रूऩभा काभ गने उल्रेख बएकोभा सो अनबुवराई भान्मता 
ददइने छैन।  

(च) एक वषय बन्दा कभ अवधधको अस्थामी वा कयाय सेवाको अनबुवराई गणना गरयन ेछैन।  

(छ) सहामकस्तयभा ऩदाधधकाय यही अधधकृतस्तयभा कामभ भकुामभ वा धनधभत्त बई सेवा गयेको 
अनबुवराई भान्मता ददइने छैन।  

(ज) धनमजुक्तऩत्र वा कयायनाभाभा उल्रेजखत ऩदनाभफाट अधधकृतस्तय नखरेुकोभा सम्फजन्धत धनकामरे सो 
ऩद अधधकृतस्तयको बनी प्रभाजणत गयेको ऩत्र ऩेस गनुय ऩनेछ। 

(झ) भाधथ उल्रेजखत प्रभाण खलु्ने कागजातहरू दयखास्त ददने सभमभा नै उम्भेदवायसॉग यहेको नबएभा 
जनुसकैु सभम दयखास्त यद्द हनुेछ।  
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रष्टव्म 

(क) अनबुवको अवधध आवश्मक ऩने उम्भेदवायहरूको हकभा सम्फजन्धत ऩदको राधग तोवकएको 
दयखास्त ददन ऩाउने अजन्तभ धभधतसम्भभा न्मूनतभ सेवा अवधध ऩूया बएको हनु ुऩनेछ।  

(ख) दयखास्त ददन ेदोब्फय दस्तयुको म्मादराई उभेय, शैजऺक मोग्मता, अनबुव अवधध य अन्म मोग्मताको 
प्रमोजनको राधग गणना गरयने छैन।  

(ग) आमोगद्वाया तोवकएको म्मादधबत्र ऩेस नबएको वा न्मूनतभ मोग्मता नऩगेुको वा तोवकएको अन्म 
वववयण नखरेुको वा तोवकएको दस्तयु नफझुाएको दयखास्त जनुसकैु फखत अस्वीकृत गनय 
सवकनछे। 

(घ) सहमोगी रेखक भाग गने उम्भेदवायरे धरजखत ऩयीऺा हनु ुबन्दा कजम्तभा ७ (सात) ददन अगावै 
आमोगको सम्फजन्धत कामायरमभा सम्ऩकय  याख्न ुऩनेछ। अन्मथा सहमोगी रेखक उऩरब्ध गयाउन 
आमोग वाध्म हनुे छैन।  

(ङ) धरजखत ऩयीऺाभा उत्तीणय हनुे उम्भेदवायरे अन्तवायताय ददन ुबन्दा अगाधड शैजऺक मोग्मताको प्रभाण 
ऩत्र, नागरयकता, सेवाको अनबुव आवश्मक ऩनेभा सम्फजन्धत कामायरम प्रभखुफाट प्रभाजणत गयाएको 
सक्कर प्रधत तथा खरुातपय  दयखास्त ददने उम्भेदवायको राधग ऩेस गनुय ऩने बधन उल्रेख गरयएका 
काजगातहरूको सक्करका साथै नक्कर प्रधतधरवऩ अधनवामय रूऩभा ऩेस गनुय ऩनेछ। 

(च) सम्फजन्धत ऩदको राधग धनधायरयत शैजऺक मोग्मता दयखास्त ददने अजन्तभ धभधतधबत्र हाधसर 
गरयसकेको हनु ुऩनेछ। ववदेशी सॊस्थाभा अध्ममन गयेका उम्भेदवायहरूरे सोही धभधत धबत्र सम्फजन्धत 
धनकामफाट आपूरे प्राप्त गयेको उऩाधधको सभकऺता धनधाययण गयाएको हनु ुऩनेछ।  

(छ) ऩयीऺाभा ऩयीऺाथीरे अधनवामय रूऩभा कारो भसीको भात्र प्रमोग गनुय ऩनेछ अन्मथा उत्तयऩजुस्तका 
यद्द हनुेछ। 

(ज) ऩाठ्यक्रभ आमोगको वेवसाइट spsc.bagamati.gov.np फाट प्राप्त गनय सवकने छ। 

(झ) धभधत 2079/08/05 गतेसम्भ थऩ भाग आकृधत पायाभ प्राप्त हनु आएभा ववऻाऩन बएका 
ऩदहरूभा थऩघट गनय सवकन।े  


