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प्रदेश लोक सेवा आयोग 

बागमती प्रदेश, हेटौँडा 
प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा 

प्रदेश ननजामती सेवाका प्राववनिक अनिकृत नवौँ तहका पदको काययक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हनु ेबढुवाको सूचना 
सूचना प्रकाशन नमनतिः 2079/08/0८ गते 

आयोगको नमनत 2079/07/21 गतेको सूचना अनसुार देहाय बमोजजमका सेवा, समूह र उपसमूहका नवौँ तह (प्राववनिक) 
पदमा पदपूनतयका लानग ववज्ञापन प्रकाजशत भएकोमा मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद् को कायायलयबाट काययक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा 
हनुे बढुवा तर्य  सम्भाव्य उम्मेदवार नभएको भनी अनरुोि भई आएको हुुँदा प्रदेश ननजामती सेवा अध्यादेश, 2079 को दर्ा 
8 को उपदर्ा (11) अनसुार ननम्न बमोजजम पद सङ्खख्या घटाइएको व्यहोरा सम्बजन्त्ित सबैको जानकारीको लानग यो सूचना 
प्रकाशन गररएको छ। 

क्र.सं. बढुवा सूचना नम्बर सेवा, समूह, उपसमूह 
पद साववकको पद 

सङ्खख्या 
घट पद 
सङ्खख्या 

हाल कायम 
पद सङ्खख्या 

(१)  21/079-80 इजन्त्ज./नसनभल/नबजल्डङ एण्ड 
आवकय टेक्ट 

नस.नड.ई 1 1 0 
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प्रदेश लोक सेवा आयोग 

बागमती प्रदेश, हेटौँडा 
प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा 

प्रदेश ननजामती सेवाका (प्राववनिक) अनिकृत नवौँ तहका पदहरूको  

अन्त्तर तह र खलुा प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाको ववज्ञापन (थप/घट) 

सूचना प्रकाशन नमनतिः 2079/08/0८ गते 

आयोगको नमनत 2079/07/21 गतेको सूचना अनसुार देहाय बमोजजमका सेवा, समूह र उपसमूहका नवौँ तह (प्राववनिक) 
का ववनभन्न पदहरुमा पदपूनतयका लानग ववज्ञापन प्रकाजशत गररएकोमा साववक ववज्ञावपत पदसंख्यामा देहाय बमोजजम पद 
थप/घटका लानग अनरुोि भै आएकोले प्रदेश ननजामती सेवा अध्यादेश, 2079 को दर्ा 8 को उपदर्ा (11) अनसुार 
ननम्न बमोजजम पद थप/घट गररएको व्यहोरा सम्बजन्त्ित सबैको जानकारीको लानग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

 

क्र.
सं. ववज्ञापन नम्बर सेवा, समूह, उपसमूह 

 

पद आ.अ.से.,  अ.त., 
खलुा 

साववकको माग 
पद सङ्खख्या 

थप/घट माग 
पद सङ्खख्या 

माग 
पद 

नलजखत परीक्षा 
काययक्रम 

प्रथम 
पर 

द्वद्वतीय 
पर 

(१)  513/079-80 
वन/जनरल र्रेष्ट्री 

नडनभजन वन 
अनिकृत 

अन्त्तर तह 0 1 1 
परीक्षा नमनत र 
समय पनछ 

प्रकाशन गररनेछ। 

(२)  514/079-80 खलुा 0 1 1 

(३)  502/079-80 इजन्त्ज./नसनभल/नबजल्डङ 
एण्ड आवकय टेक्ट 

 

नस.नड.ई 
आन्त्तररक अन्त्तर 

सेवा 1 1 2 

(४)  505/079-80 जशक्षा/जशक्षा प्रशासन 
 

अनिकृत नवौँ 
आन्त्तररक अन्त्तर 

सेवा 1 1 0  
 

 

(१)  परीक्षाको वकनसमिः- नलजखत र अन्त्तवायताय। (नलजखत परीक्षाको माध्यम भाषा सम्बजन्त्ित पाठ्यक्रममा 
तोवकएबमोजजम हनुेछ।) 

(२)  परीक्षा केन्त्रिः- हेटौँडा। 
(३)  दरखास्त दस्तरुिः- रु. 1,500|- (एक हजार पाुँच सय रुपैँया) 

 जशक्षा सेवातर्य को आन्त्तररक अन्त्तर सेवा तर्य को ववज्ञापन रद्ध भएको हनुाले त्यस 
ववज्ञापनमा दरखास्त पेश गने उम्मेदवारहरूको परीक्षा दस्तरु वर्ताय द्वदने। 

(४)  दरखास्त द्वदन ेअजन्त्तम नमनतिः- 2079/08/28 गते र दोब्बर दस्तरु नतरी 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 े ववनि 

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

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

 दरखास्त दस्तरु आयोगको अनलाईन दरखास्त प्रणाली मार्य त ् बैङ्क भौचर नसजजयत 
भैसकेपनछ Connect IPS मार्य त ्पनन भकु्तानी गनय सवकनेछ। (Connect IPS वा अन्त्य 
ववद्यतुीय भकु्तानी प्रणाली जस्तैिः E-sewa, Khalti etc. बाट direct भकु्तानी अनलाईन 
प्रणालीले सपोटय गने छैन।) 
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(७)  दरखास्त दस्तरु बझुाउन े
अवनििः 

वढलोमा नमनत 2079/09/07 गतेसम्म तोवकएको परीक्षा दस्तरु वा दोब्बर दस्तरु 
अननवायय रूपमा बझुाई सक्न ुपनेछ।  

(८)  अपलोड गने कागजातहरूिः उम्मेदवारले शैजक्षक योग्यता, तानलम, अनभुव, स्वास््य सेवाको हकमा सम्बजन्त्ित 
स्वास््य व्यवसायी पररषद् मा दताय/नववकरण भएको प्रमाण लगायत सम्बजन्त्ित ववज्ञापनमा 
तोवकएका कागजपर अनलाईन दरखास्त प्रणालीमा तोवकएको स्थानमा PDF Format 

(maximum size 500KB) मा अपलोड गनुय पनेछ। सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो र्ोटो, 
दस्तखतको नमूना, नागररकताको प्रमाणपरको अगानड र पछानडको भाग स्क्यान गरी 
JPG Format (maximum size 500KB) मा अपलोड गनुय पनेछ। दरखास्तमा उल्लेख 
गरेको वववरणका सम्बन्त्िमा उम्मेदवार स्वयम ्पूणय जवार्देही हनु ुपनेछ।  

(९)  अन्त्तवायताय नमनत र स्थानिः- नलजखत परीक्षाको ननतजा प्रकाजशत हुुँदा सूचना गररनेछ।  
(१०)  पदमा रही गनुयपने कामको 

वववरणिः- 
सेवा, समूह सम्बन्त्िी। 

(११)  तलबिः- प्रदेश सरकारको प्रचनलत कानून बमोजजम। 
 

आवश्यक न्त्यूनतम योग्यतािः 
खलुा/अन्त्तर तह तर्य को लानगिः 

वन सेवा, जनरल र्रेष्ट्री समूहिः  

अ) खलुाको लानग- प्रदेश ननजामती सेवा अध्यादेश, 2079 को दर्ा ८ को उपदर्ा (3) बमोजजम योग्यता र अनभुव 
प्राप्त। 

आ) अन्त्तर तहको लानग- प्रदेश ननजामती सेवा अध्यादेश, 2079 को दर्ा ८ को उपदर्ा (6) बमोजजम योग्यता र 
अनभुव प्राप्त।  

उम्मेदवारले पेस गनुयपने कागजात तथा अनभुव सम्बन्त्िमा ववशषे ननदेशनिः 

दरखास्त द्वदन चाहने उम्मेदवारहरूले दरखास्त द्वदन ेसमयमा देहायअनसुारका कागजातहरू तयार गरी पेस गनुयपदयछ। नलजखत 
परीक्षाको ननतजाबाट अन्त्तवायताको लानग छनौट भएपनछ अन्त्तवायताय द्वदन आउुँदा त्यस्ता कागजातहरूको सक्कलसवहत आरै्ले 
प्रमाजणत गरेको प्रनतनलवप समेत साथमा नलई आउन ुपदयछ। उल्लेजखत कागजातहरू दरखास्त द्वदन ेसमयमा नै उम्मेदवारसुँग 
रहेको नभएमा जनुसकैु समय दरखास्त रद्द हनु सक्नछे। 

अ) खलुातर्य  दरखास्त द्वदन चाहन ेउम्मेदवारहरूको लानग आवश्यक अनभुव 

(क) देहाय बमोजजमको ननकायमा रही अनिकृतस्तरमा काम गरेको अनभुव सम्बन्त्िमा त्यस्तो पदको ननयजुक्तपर वा करारनामा 
र सेवा अवनि प्रमाजणत गररएको सम्बजन्त्ित ननकायको पर। 

(१) ननजामती तथा अन्त्य सरकारी ननकाय 

(२) नेपाल सरकारको पूणय वा आजंशक स्वानमत्वमा सञ्चानलत सङ्गद्वित संस्था 
(३) ववकास सनमनत ऐन, 2013 बमोजजम गद्वित ववकास सनमनत 

(४) ऐनद्वारा स्थावपत संस्था वा ननकाय 

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

(६) अन्त्तरसरकारी अन्त्तरायवष्ट्रय संगिनहरू 

(७) ववश्वववद्यालयको आनंगक क्याम्पस 
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(८) सामदुावयक ववद्यालय वा क्याम्पस 

(ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भए बाहेक रावष्ट्रय तथा अन्त्तरावष्ट्रय गैह्र सरकारी संस्था लगायतका अन्त्य ननकायको अनभुव पेस 
गरेकोमा ननयजुक्तपर वा करारनामा र सेवा प्रमाजणत गररएको सम्बजन्त्ित ननकायको परको अनतररक्त त्यस्तो ननकायमा 
अनिकृतस्तरका कमयचारी भनायको प्रवक्रया, योग्यता, सङ्गिन, संरचना लगायत कमयचारीको सेवाका शतय समेतका ववषय 
समावेश गररएको ननयम वा ववननयम वा ननदेजशका वा काययववनिमा भएको व्यवस्था बमोजजम अनिकृतस्तरमा भनाय भएको 
यवकन हनुे अनभुवलाई मार मान्त्यता द्वदइनेछ।  

(ग) सरकारी कमयचारीले अन्त्य सङ्गद्वित संस्थामा काम गरेको अनभुव पेस गरेमा नेपाल सरकारको पूवय स्वीकृनतको पर तथा 
सो अवनिको नबदा स्वीकृनतको पर भएमा मार त्यस्तो अनभुवलाई मान्त्यता द्वदइनेछ।  

(घ) एउटै अवनिमा दईु वा सो भन्त्दा बढी ननकायमा काम गरेको भएमा परुा समय काम गरेको कुनै एकको अनभुव मार 
गणना गररनेछ।  

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

(च) एक वषय भन्त्दा कम अवनिको अस्थायी वा करार सेवाको अनभुवलाई गणना गररन ेछैन।  

(छ) सहायकस्तरमा पदानिकार रही अनिकृतस्तरमा कायम मकुायम वा नननमत्त भई सेवा गरेको अनभुवलाई मान्त्यता द्वदइन े
छैन।  

(ज) ननयजुक्तपर वा करारनामामा उल्लेजखत पदनामबाट अनिकृतस्तर नखलेुकोमा सम्बजन्त्ित ननकायले सो पद अनिकृतस्तरको 
भनी प्रमाजणत गरेको पर पेस गनुय पनेछ। 

(झ) मानथ उल्लेजखत प्रमाण खलु्ने कागजातहरू दरखास्त द्वदने समयमा नै उम्मेदवारसुँग रहेको नभएमा जनुसकैु समय 
दरखास्त रद्द हनुछे।  

 

रिव्य 

(क) अनभुवको अवनि आवश्यक पने उम्मेदवारहरूको हकमा सम्बजन्त्ित पदको लानग तोवकएको दरखास्त द्वदन पाउन ेअजन्त्तम 
नमनतसम्ममा न्त्यूनतम सेवा अवनि पूरा भएको हनु ुपनेछ।  

(ख) दरखास्त द्वदन ेदोब्बर दस्तरुको म्यादलाई उमेर, शैजक्षक योग्यता, अनभुव अवनि र अन्त्य योग्यताको प्रयोजनको लानग 
गणना गररने छैन।  

(ग) आयोगद्वारा तोवकएको म्यादनभर पेस नभएको वा न्त्यूनतम योग्यता नपगेुको वा तोवकएको अन्त्य वववरण नखलेुको वा 
तोवकएको दस्तरु नबझुाएको दरखास्त जनुसकैु बखत अस्वीकृत गनय सवकनेछ। 

(घ) सहयोगी लेखक माग गने उम्मेदवारले नलजखत परीक्षा हनु ुभन्त्दा कजम्तमा ७ (सात) द्वदन अगावै आयोगको सम्बजन्त्ित 
कायायलयमा सम्पकय  राख्न ुपनेछ। अन्त्यथा सहयोगी लेखक उपलब्ि गराउन आयोग वाध्य हनुे छैन।  

(ङ) नलजखत परीक्षामा उत्तीणय हनुे उम्मेदवारले अन्त्तवायताय द्वदन ु भन्त्दा अगानड शैजक्षक योग्यताको प्रमाण पर, नागररकता, 
सेवाको अनभुव आवश्यक पनेमा सम्बजन्त्ित कायायलय प्रमखुबाट प्रमाजणत गराएको सक्कल प्रनत तथा खलुातर्य  दरखास्त 
द्वदने उम्मेदवारको लानग पेस गनुय पने भनन उल्लेख गररएका काजगातहरूको सक्कलका साथै नक्कल प्रनतनलवप अननवायय 
रूपमा पेस गनुय पनेछ। 
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(च) सम्बजन्त्ित पदको लानग ननिायररत शैजक्षक योग्यता दरखास्त द्वदने अजन्त्तम नमनतनभर हानसल गररसकेको हनु ुपनेछ। ववदेशी 
संस्थामा अध्ययन गरेका उम्मेदवारहरूले सोही नमनत नभर सम्बजन्त्ित ननकायबाट आरू्ले प्राप्त गरेको उपानिको 
समकक्षता ननिायरण गराएको हनु ुपनेछ।  

(छ) परीक्षामा परीक्षाथीले अननवायय रूपमा कालो मसीको मार प्रयोग गनुय पनेछ अन्त्यथा उत्तरपजुस्तका रद्द हनुेछ। 

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


