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प्रदेश रोक सेवा आमोग 

फागभती प्रदेश, हेटौँडा 
प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा 

प्रदेश ननजाभती सेवाका (प्राववनधक) अनधकृत सातौँ तहका ऩदहरूको ज्मेष्ठता य कामयसम्ऩादन 
भूल्माङ्कनद्वाया हनु ेफढुवाको सूचना 

सूचना प्रकाशन नभनत् 2079/08/28 गते 

ज्मेष्ठता य कामयसम्ऩादनको भूल्माङ्कनद्वाया हनुे फढुवाफाट ऩूनतय गनुयऩने देहामका ऩदहरूका रानग फागभती 
प्रदेशको प्रदेश ननजाभती सेवा अध्मादेश, 2079 को दपा ८ को उऩदपा (१) फभोजजभ ज्मेष्ठता य कामय 
ऺभता भूल्माङ्कनद्वाया हनु े फढुवाका रानग सोही अध्मादेशको दपा ४१ फभोजजभका सम्बाव्म 
उम्भेदवायहरूरे प्रदेश रोक सेवा आमोगफाट ननधायतयत दयखात त पायाभभा उल्रेजखत वववयण खरुाई नभनत 
2079/10/03 सम्भभा दयखात त ददनहुनु सूचना गतयन्छ। कभयचायी सभामोजन ऐन, 2075 अनसुाय 
प्रदेशको सेवाभा सभामोजन बएका कभयचायीहरू सोही ऐनको दपा 14 को उऩदपा 2 (ख) फभोजजभ 
सभामोजन हनुऩूुवय फहार यहेको सेवा/सभूह/उऩसभूहको एक शे्रणी वा तह भानथको ऩदभा फढुवाको रानग 
सम्बाव्म उम्भेदवाय हनु सक्नेछन।्  

दयखात त पायाभ प्रदेश रोक सेवा आमोगको वेवसाइट spsc.bagamati.gov.np फाट डाउनरोड गनय 
सवकनछे। सम्फजन्धत उम्भेदवायरे एक प्रनत दयखात त पायाभ त ऩष्टसॉग बयी दयखात त ऩेस गने अजन्तभ 
नभनतनबत्र आमोगको कामायरमभा फझुाइ सक्न ुऩनेछ। म्माद नाघी प्राप्त हनु आएका दयखात त उऩय कुनै 
कायफाही गतयने छैन। 

उम्भेदवायहरूरे दयखात त ददॉदा ध्मान ददनऩुने ववषमहरू् 
(क) प्रदेश ननजाभती सेवा अध्मादेश, 2079 को दपा 33 फभोजजभ फढुवाको रानग अमोग्म 

नबएको। 

(ख) दयखात त पायाभ बदाय ननजाभती वकताफखाना वा प्रदेश वकताफखानाफाट आपूरे ऩाएको सङ्कते 
नम्फय अननवामय रूऩभा उल्रेख गनुय ऩने।  

(ग) सभकऺता ननधाययण गनुयऩने शैजऺक मोग्मताको हकभा सभकऺता ननधाययण गयेको प्रभाजणत 
प्रनतनरवऩ अननवामय रूऩभा ऩेस गनुय ऩने। 

(घ) दयखात त पायाभको सम्ऩूणय भहरहरूभा उल्रेख बए फभोजजभका वववयणहरू त ऩष्ट खरुाउन ु
ऩनेछ। दयखात त पायाभ बदाय भूल्माङ्कनको रानग गणना हनुे ऩनछल्रो ऩाॉच वषयको का.स.भू. ऩेस 
गयेको कामायरमको नाभ, हारको शे्रणी/तहभा अध्ममन नफदा य तानरभ नरएको बए सो अवनध 
तथा गमरकट्टी बएको बए सो सभेतको वववयण ऩेस गनुय ऩने।  

(ङ) दयखात त दत तयु रु. 1,200|- (एक हजाय दईु सम)  

(च) दयखात त दत तयु फझुाउने त थान्  

यावष्डम वाजणज्म फैङ्क नरनभटेड, खाता नॊ. 1000200010000 

नेऩार फैङ्क नरनभटेड, खाता नॊ. 27202000001001000001 
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कामायरम कोड् 2100032013 (प्रदेश रोक सेवा आमोग, फागभती प्रदेश) 
याजत व शीषयक नॊ. 14224 भा दयखात त दत तयु फझुाएको फैङ्क बौचयको सक्कर प्रनत सॊरग्न गयी 
दयखात त ऩेस गनुय ऩने।  

वववयण 

क्र.सॊ. फढुवा सूचना नम्फय सेवा, सभूह, उऩसभूह, ऩद तह भाग ऩद सङ्ख्मा 
(अ) प्राववनधकतपय  
1=  75/079-80 इजन्जननमतयङ/सबे/नाऩी अनधकृत 7 1 
2=  76/079-80 इजन्जननमतयङ/नसनबर/ववजल्डङ एण्ड आवकय टेक्ट/ 

इजन्जननमय 
7 5 

3=  77/079-80 इजन्जननमतयङ/नसनबर/जनयर/इजन्जननमय 7 1 
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प्रदेश रोक सेवा आमोग 

फागभती प्रदेश, हेटौँडा 
प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा 

प्रदेश ननजाभती सेवाका (प्राववनधक) अनधकृत सातौँ तहका ऩदहरूको कामयऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया 
हनु ेफढुवाको सूचना 

सूचना प्रकाशन नभनत् 2079/08/28 गते 

कामयऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया हनुे फढुवाफाट ऩूनतय गनुयऩने प्रदेश ननजाभती सेवातपय का देहामका ऩदहरूका 
रानग फागभती प्रदेशको प्रदेश ननजाभती सेवा अध्मादेश, 2079 को दपा 31 फभोजजभ फढुवाको रानग 
सम्बाव्म उम्भेदवायहरूरे प्रदेश रोक सेवा आमोगफाट ननधायतयत दयखात त पायाभभा उल्रेजखत वववयण 
खरुाई नभनत 2079/10/03 सम्भभा दयखात त ददन ु हनु सूचना गतयन्छ। कभयचायी सभामोजन ऐन, 
2075 अनसुाय प्रदेशको सेवाभा सभामोजन बएका कभयचायीहरू सोही ऐनको दपा 14 को उऩदपा 2 
(ख) फभोजजभ सभामोजन हनुऩूुवय फहार यहेको सेवा/सभूह/उऩसभूहको एक शे्रणी वा तह भानथको ऩदभा 
फढुवाको रानग सम्बाव्म उम्भेदवाय हनु सक्नछेन।्  

दयखात त पायाभ प्रदेश रोक सेवा आमोगको वेफसाइट spsc.bagamati.gov.np फाट डाउनरोड गनय 
सवकनछे। सम्फजन्धत उम्भेदवायरे एक प्रनत दयखात त पायाभ त ऩष्टसॉग बयी दयखात त ऩेस गने अजन्तभ 
नभनत नबत्र आमोगको कामायरमभा फझुाइ सक्न ुऩनेछ। म्माद नाघी प्राप्त हनु आएका दयखात त उऩय कुनै 
कायफाही गतयने छैन।  

उम्भेदवायहरूरे दयखात त ददॉदा ध्मान ददनऩुने ववषमहरू् 
(क) प्रदेश ननजाभती सेवा अध्मादेश, 2079 को दपा 33 फभोजजभ फढुवाको रानग अमोग्म 

नबएको।  

(ख) प्रदेश ननजाभती सेवा अध्मादेश, 2079 को दपा 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39 
फभोजजभको मोग्मता ऩगेुको।  

(ग) दयखात त पायाभ बदाय ननजाभती वकताफखाना वा प्रदेश वकताफखानाफाट आपूरे ऩाएको सङ्कते 
नम्फय अननवामय रूऩभा उल्रेख गनुय ऩने।  

(घ) सभकऺता ननधाययण गनुयऩने शैजऺक मोग्मताको हकभा सभकऺता ननधाययण गयेको प्रभाजणत 
प्रनतनरवऩ अननवामय रूऩभा ऩेस गनुय ऩने।  

(ङ) दयखात त पायाभको सम्ऩूणय भहरहरूभा उल्रेख बए फभोजजभका वववयणहरू खरुाउन ु ऩने। 
दयखात त पायाभ बदाय भूल्माङ्कनको रानग गणना हनु ेऩनछल्रो ऩाॉच वषयको का.स.भू. ऩेस गयेको 
कामायरमको नाभ, हारको शे्रणी/तहभा अध्ममन नफदा य तानरभ नरएको बए सो अवनध तथा 
गमरकट्टी बएको बए सो सभेतको वववयण खरुाई ऩेस गनुय ऩने। 

(च) दयखात त दत तयु रु. 1,200|- (एक हजाय दईु सम)  
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(छ) दयखात त दत तयु फझुाउने त थान्  

यावष्डम वाजणज्म फैङ्क नरनभटेड, खाता नॊ. 1000200010000 

नेऩार फैङ्क नरनभटेड, खाता नॊ. 27202000001001000001 

कामायरम कोड् 2100032013 (प्रदेश रोक सेवा आमोग, फागभती प्रदेश) 
याजत व शीषयक नॊ. 14224 भा दयखात त दत तयु फझुाएको फैङ्क बौचयको सक्कर प्रनत सॊरग्न गयी 
दयखात त ऩेस गनुय ऩने। 

वववयण 

क्र.सॊ. फढुवा सूचना नम्फय सेवा, सभूह, उऩसभूह, ऩद तह भाग ऩद सङ्ख्मा 
(अ) प्राववनधकतपय  

1=  78/079-80 
इजन्जननमतयङ/नसनबर/ववजल्डङ एण्ड 
आवकय टेक्ट/इजन्जननमय 

7 4 

2=  79/079-80 इजन्जननमतयङ/नसनबर/जनयर/इजन्जननमय 7 1 
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प्रदेश रोक सेवा आमोग 

फागभती प्रदेश, हेटौँडा 
प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा 

प्रदेश ननजाभती सेवाका (प्राववनधक) अनधकृत सातौँ तहका ऩदहरूको अन्तय तह, खरुा 
प्रनतमोनगतात्भक ऩयीऺाको ववऻाऩन 

सूचना प्रकाशन नभनत् 2079/08/28 गते 

प्रदेश ननजाभती सेवा तपय का ननम्न सेवा, सभूह, उऩसभूह तथा तहका ऩदहरूभा अन्तय तह य खरुा 
प्रनतमोनगतात्भक ऩयीऺाद्वाया ऩदऩूनतय गनुय ऩने बएकोरे देहाम फभोजजभ मोग्मता ऩगेुका उम्भेदवायहरूफाट 
दयखात त आह्वान गतयन्छ। तोवकएको न्मूनतभ मोग्मता ऩगेुका उम्भेदवायहरूरे आमोगको अनराइन 
दयखात त प्रणारी ppsconline.bagamati.gov.np भापय त ्आवेदन ददनऩुनेछ।  

वववयण 

क्र.
सॊ. 

ववऻाऩन नम्फय सेवा, सभूह, उऩसभूह, ऩद अ.त., खरुा 
भाग 
ऩद 

नरजखत ऩयीऺा कामयक्रभ 
प्रथभ ऩत्र दद्वतीम ऩत्र 

1=  575/079-80 इजन्जननमतयङ/सबे/नाऩी अनधकृत खरुा 1 

ऩयीऺा नभनत य सभम ऩनछ प्रकाशन 
गतयनेछ। 

2=  576/079-80 
इजन्जननमतयङ/भेकाननकर/जनयर 
भेकाननकर/ भेकाननकर इजन्जननमय 

खरुा 1 

3=  577/079-80 

इजन्जननमतयङ/नसनबर/ववजल्डङ एण्ड 
आवकय टेक्ट/ इजन्जननमय 

अ.त. 1 

4=  578/079-80 खरुा 5 

5=  579/079-80 भवहरा 2 

6=  580/079-80 आ.ज. 2 

7=  581/079-80 इजन्जननमतयङ/नसनबर/जनयर/इजन्जननमय भवहरा 1 
 

1=  ऩयीऺाको वकनसभ्- नरजखत य अन्तवायताय। (नरजखत ऩयीऺाको भाध्मभ बाषा सम्फजन्धत ऩाठ्यक्रभभा 
तोवकएफभोजजभ हनुेछ।) 

2=  ऩयीऺा केन्र्- हेटौँडा। 
3=  दयखात त दत तयु्- क. रु.1,200|- (एक हजाय दईु सम रुऩैँमा)।  

ख. प्रत्मेक थऩ सभावेशी सभूह/ऩत्रको रानग रु.600|- (छ सम रुऩैमाॉ) थऩ 
दत तयु राग्नेछ। 

ग. सेवा नबत्रको प्रत्मेक थऩ सभूहको रानग रु.600|- (छ सम रुऩैमाॉ) थऩ दत तयु 
राग्नेछ। 

4=  दयखात त ददन ेअजन्तभ नभनत्- 2079/09/19 गते य दोब्फय दत तयु नतयी 2079/09/26 गतेसम्भ। 
5=  उम्भेदवायको उभेयको हद्  2079/09/19 गतेसम्भ 21 वषय उभेय ऩूया बै 35 वषय ननाघेको। 

भवहराको हकभा 40 वषय ननाघेको। 

 फहारवारा त थामी कभयचायीको हकभा उभेयको हद राग्ने छैन।  
6=  दयखात त दत तयु फझुाउन े ववनध 

य त थान्- 
 दयखात त दत तयु आमोगको अनराईन दयखात त प्रणारी भापय त ्नसजजयत फैङ्क बौचय  

(Master ID य कायोवाय सङे्कत नम्फय उल्रेख बएको) वप्रन्ट गयी तोवकएका 
फैङ्कफाट नगद फझुाउन सवकनेछ।  
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 दयखात त दत तयु आमोगको अनराईन दयखात त प्रणारी भापय त ्फैङ्क बौचय नसजजयत 
बैसकेऩनछ Connect IPS भापय त ्ऩनन बकु्तानी गनय सवकनेछ। (Connect IPS वा 
अन्म ववद्यतुीम बकु्तानी प्रणारी जत तै् E-sewa, Khalti etc. फाट direct बकु्तानी 
अनराईन प्रणारीरे सऩोटय गने छैन।) 

7=  दयखात त दत तयु फझुाउन े
अवनध् 

वढरोभा नभनत 2079/09/27 गतेसम्भ तोवकएको ऩयीऺा दत तयु वा दोब्फय 
दत तयु अननवामय रूऩभा फझुाई सक्न ुऩनेछ।  

8=  अऩरोड गने कागजातहरू् उम्भेदवायरे शैजऺक मोग्मता, तानरभ, अनबुव रगामत सम्फजन्धत ववऻाऩनभा 
तोवकएका कागजऩत्र अनराईन दयखात त प्रणारीभा तोवकएको त थानभा PDF 

Format (maximum size 500KB) भा अऩरोड गनुय ऩनेछ। सफै उम्भेदवायहरूरे 
आफ्नो पोटो, दत तखतको नभूना, नागतयकताको प्रभाणऩत्रको अगानड य ऩछानडको 
बाग त क्मान गयी JPG Format (maximum size 500KB) भा अऩरोड गनुय ऩनेछ। 
दयखात तभा उल्रेख गयेको वववयणका सम्फन्धभा उम्भेदवाय त वमभ ्ऩूणय जवापदेही 
हनु ुऩनेछ।  

9=  अन्तवायताय नभनत य त थान्- नरजखत ऩयीऺाको ननतजा प्रकाजशत हुॉदा सूचना गतयनेछ।  
10=  ऩदभा यही गनुयऩने काभको 

वववयण्- 
सेवा, सभूह सम्फन्धी। 

11=  तरफ्- प्रदेश सयकायको प्रचनरत कानून फभोजजभ। 
 

आवश्मक न्मूनतभ मोग्मता् 
1= इजन्जननमतयङ/सबे/नाऩी अनधकृत: भान्मता प्राप्त जशऺण सॊत थाफाट सबेभा त नातक वा सो सयह उत्तीणय 

वा बगूोरभा त नातकोत्तय उऩानध प्राप्त गयी एक वषयको नसननमय नाऩी तानरभ वा सो सयहको तानरभ 
प्राप्त वा गजणत ववषम सवहत ववऻान ववषमभा त नातक वा सो सयह उऩानध प्राप्त गयी एक वषयको 
नसननमय नाऩी तानरभ वा सो सयहको तानरभ प्राप्त वा नसनबर इजन्जननमतयङ ववषमभा त नातक वा सो 
सयह उत्तीणय गयी एक वषयको नसननमय नाऩी तानरभ प्राप्त। 

2= इजन्जननमतयङ/भेकाननकर/ज.भे./भे काननकर इजन्जननमय: भान्मता प्राप्त जशऺण सॊत थाफाट भेकाननकर 
इजन्जननमतयङ ववषमभा फी.ई. वा सो सयह उत्तीणय। 

3= इजन्जननमतयङ/नसनबर/वव.एण्ड आय./इजन्जननमय: भान्मता प्राप्त जशऺण सॊत थाफाट आवकय टेक्चयर वा 
नसनबर वा नफजल्डङ्ग वा त रक्चयर वा टाउन प्राननङ्ग वा त रक्चयर वा क्वाजन्टटी सबे वा अवयन 
प्राननङ ववषमभा फी.ई. वा सो सयह उत्तीणय। 

उम्भेदवायरे ऩेस गनुयऩने कागजात तथा अनबुव सम्फन्धभा ववशषे ननदेशन् 

दयखात त ददन चाहने उम्भेदवायहरूरे दयखात त ददने सभमभा देहामअनसुायका कागजातहरू तमाय गयी ऩेस 
गनुयऩदयछ। नरजखत ऩयीऺाको ननतजाफाट अन्तवायताको रानग छनौट बएऩनछ अन्तवायताय ददन आउॉदा त्मत ता 
कागजातहरूको सक्करसवहत आपैरे प्रभाजणत गयेको प्रनतनरवऩ सभेत साथभा नरई आउन ु ऩदयछ। 
उल्रेजखत कागजातहरू दयखात त ददन ेसभमभा नै उम्भेदवायसॉग यहेको नबएभा जनुसकैु सभम दयखात त 
यद्द हनु सक्नछे। 

(क) अनबुवको अवनध आवश्मक ऩने उम्भेदवायहरूको हकभा सम्फजन्धत ऩदको रानग तोवकएको 
दयखात त ददन ऩाउने अजन्तभ नभनतसम्भभा न्मूनतभ सेवा अवनध ऩूया बएको हनु ुऩनेछ।  
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(ख) दयखात त ददन ेदोब्फय दत तयुको म्मादराई उभेय, शैजऺक मोग्मता, अनबुव अवनध य अन्म मोग्मताको 
प्रमोजनको रानग गणना गतयने छैन।  

(ग) आमोगद्वाया तोवकएको म्मादनबत्र ऩेस नबएको वा न्मूनतभ मोग्मता नऩगेुको वा तोवकएको अन्म 
वववयण नखरेुको वा तोवकएको दत तयु नफझुाएको दयखात त जनुसकैु फखत अत वीकृत गनय 
सवकनछे। 

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

(ङ) नरजखत ऩयीऺाभा उत्तीणय हनुे उम्भेदवायरे अन्तवायताय ददन ुबन्दा अगानड शैजऺक मोग्मताको प्रभाण 
ऩत्र, नागतयकता, सेवाको अनबुव आवश्मक ऩनेभा सम्फजन्धत कामायरम प्रभखुफाट प्रभाजणत गयाएको 
सक्कर प्रनत तथा खरुातपय  दयखात त ददने उम्भेदवायको रानग ऩेस गनुय ऩने बनन उल्रेख गतयएका 
काजगातहरूको सक्करका साथै नक्कर प्रनतनरवऩ अननवामय रूऩभा ऩेस गनुय ऩनेछ। 

(च) सम्फजन्धत ऩदको रानग ननधायतयत शैजऺक मोग्मता दयखात त ददने अजन्तभ नभनतनबत्र हानसर 
गतयसकेको हनु ुऩनेछ। ववदेशी सॊत थाभा अध्ममन गयेका उम्भेदवायहरूरे सोही नभनत नबत्र सम्फजन्धत 
ननकामफाट आपूरे प्राप्त गयेको उऩानधको सभकऺता ननधाययण गयाएको हनु ुऩनेछ।  

(छ) ऩयीऺाभा ऩयीऺाथीरे अननवामय रूऩभा कारो भसीको भात्र प्रमोग गनुय ऩनेछ अन्मथा उत्तयऩजुत तका 
यद्द हनुेछ। 

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


