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प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा

स्ानीय तहका ववभिन्न सेवा समूहका अप्राववधिक/प्राववधिक तर्फ का अधिकृत छैटाैँ तहका पदहरूको  
ज्ेष्ठता र काय्फ सम्ादन मूल्ाङ्कनद्ारा हुने बढुवाको सूचना

सचूना नं. २२/०७७-७८ प्रकाशन मिमि ः२०७७/१०/१२
ज य्ेष्ठिा र का ््यसम्ादन िूल्ाङ्कनद्वारवा हुने बढुववाबवाट परू त्ि गनुतिपनने अप्वारवरिक/प्वारवरिक ् रति कवा अरिकृ् छैटवाै ँ् हकवा दहेवायकवा पदहरूकवा लवारग रनजवाम्ी सेववा ऐन, 
२०४९ (चौथो संशोिन) को दरवा २४ घ१क ्थवा कमतिचवारी समवायोजन ऐन, २०७५ को दरवा १४ को उपदरवा (२) बमोरजम बवागम्ी प्दशे अन्गति् सथवानीय ्हहरूमवा 
सथवायी पदमवा कवायतिर् (कमतिचवारी समवायोजन ऐन, २०७५ बमोरजम संघीय रनजवाम्ी सेववाबवाट समवायोजन भएकवा ्थवा सवारवक सथवानीय ्हमवा कवायतिर् भई उक्त समवायोजन 
ऐन अनसुवार सथवानीय ्हमवा नै समवायोरज् कमतिचवारी समे् ) समभवावय उममदेववारहरूले प्दशे लोक सेववा आयोग, बवागम्ी प्दशेबवाट रनिवातिरर् दरखवास् रवारवाममवा उललेरख् 
रववरण खलुवाई रमर् २०७७/११/१६ समममवा दरखवास् रदनहुुन सचूनवा गररनछ ।
दरखवास् रवारवाम प्दशे लोक सेववा आयोगको वेबसवाइट ppsc.bagamati.gov.np बवाट डवाउनलोड गनति सरकनछ । समबरनि् उममदेववारले एक प्र् दरखवास् रवारवाम सपष्टसँग भरी 
दरखवास् पेश गनने अरन्म रमर् रभत्र आयोगको कवायवातिलय, बवागम्ी प्दशे, हटेौडँवामवा बझुवाइसकन ुपननेछ । मयवाद नवाघी प्वाप्त हुन आएकवा दरखवास् उपर कुनै कवारबवाही गररने छैन । 

ज्ेष्ठता र काय्फसम्ादन मूल्ाङ्कनबाट हुने बढुवा
१. अप्राववधिक तर्फ
क्र.स.ं बढुवा सचूना नं. स्ानी् िह सयेवा सिूह िह ्द िाग ्द सङ्ख्ा

१ १६४/०७७-०७८ बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू प्शवासन सवामवानय प्शवासन ६ अरिकृ् छैटवाै ँ १९
२. प्राववधिक तर्फ

क्र.स.ं बढुवा सचूना नं. स्ानी् िह सयेवा सिूह िह ्द िाग ्द सङ्ख्ा
१ २५१/०७७-०७८ बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू इरनजरनयररङ रसरभल ६ इरनजरनयर ६

उम्ेदवारहरूले दरखास्त ददँदा ध्ान ददनुपनने ववषयहरू
१. रनजवाम्ी सेववा ऐन, २०४९ को दरवा २२ बमोरजम बढुववाको लवारग समभवावय उममदेववार हुन अयोगय नभएको हुन ुपननेछ ।
२. रनजवाम्ी सेववा ऐन, २०४९ को दरवा २१ बमोरजम बढुववाको लवारग बढुववा हुने पदको श्णेी भनदवा एक श्णेी मरुनको पदको लवारग ्ोरकए बमोरजमको शरैषिक योगय्वा 

र नयनू्म सेववा अवरि पगुेको हुन ुपननेछ । दरखवास् रवारवाम भदवाति रनजवाम्ी रक्वाबखवानवाबवाट आरूले पवाएको सङ्के् नमबर उललेख गनुति पननेछ ।
३. कमतिचवारी समवायोजन ऐन, २०७५ बमोरजम समवायोजन भएकवा सवारवक सथवानीय ्हमवा कवायतिर् कमतिचवारीहरूले कमतिचवारी सङ्के् नमबर नभएको भए यस सचूनवा 

बमोरजम दरखवास् रवारवाम भदवाति कमतिचवारी सङ्के् नमबर उललेख गनुतिपनने छैन । 
४. समकषि्वा रनिवातिरण गनुतिपनने शरैषिक योगय्वाको हकमवा समकषि्वा रनिवातिरण गरेको प्मवारण् प्र्रलरप अरनववायति रूपमवा पेश गनुति पननेछ ।
५. दरखवास् सवाथ बढुववा हुने पदभनदवा एक श्णेी मरुनको पदमवा समबरनि् सेववा, समहू ववा उपसमहूसँग समबरनि् रवषयमवा एक मरहनवा ववा सोभनदवा बढी अवरिको 

सेववाकवालीन ्वारलम रलएको भए सो प्मवाणपत्रको प्र्रलरप पेश गनुति पननेछ ।
६. दरखवास् रवारवामको समपणूति महलहरूमवा उललेख भए बमोरजमकवा रववरणहरू सपष्ट खलुवाउन ुपननेछ ।
७. दरखवास् दस्रु रू. १२०० ।–(बवाह्र सय) बझुवाउन ुपननेछ ।
८. दरखवास् दस्रु बझुवाउने सथवान ः रवारट्रिय ववारणजय बैङ्क रलरमटेड, खवा्वा नं. १०००२०००१००००

नेपवाल बैङ्क रलरमटेड, खवा्वा नं. २७२०२०००००१००१०००००१
कवायवातिलय कोड ः २१०००३२०१३ (प्दशे लोक सेववा आयोग)
रवाजसव शीषतिक नं. १४२२४ मवा दरखवास् दस्रु बझुवाएको सककल बैङ्क भौचर प्र् संलगन गरी दरखवास् पेश गनुति पननेछ । 

द्रष्टव् ः- रमर् २०७६/२/१५ ग्े लोक सेववा आयोगबवाट सथवानीय ्हहरूकवा लवारग रनिवातिरर् बढुववा मवाग प्र्श्कवा आिवारमवा मवाग आकृर् रवारवाम प्वाप्त नभएकवा सथवानीय ्हहरूबवाट 
यरकन गरी जयेष्ठ्वा ्थवा कवायतिसमपवादन मलूयवाङ्कनबवाट हुने बढुववाको मवागपद सङ्खयवा थप हुन आएमवा सोसमे्  यसै सचूनवा बमोरजम बढुववा पदपरू त्ि गनने गरी समवावेश गररनेछ ।

स्ानीय तहका ववभिन्न सेवा समूहका अप्राववधिक/प्राववधिक तर्फ का अधिकृत छैटाैँ तहका पदहरूको 
खुला तथा समावेशी प्रवतयोवगतात्मक ललखखत परीक्ाको ववज्ापन

सचूना नं.२३/०७७-७८ प्रकाशन मिमि ः२०७७/१०/१२
कमतिचवारी समवायोजन ऐन, २०७५ को दरवा १२ को वयवसथवा बमोरजम सथवानीय ्हमवा ररक्त अप्वारवरिक/प्वारवरिक अरिकृ् छैटवाै ँ पदहरूको खलुवा र समवावेशी 
प्र्योरग्वातमक परीषिवाद्वारवा सथवायी पदपरू त्ि गनुतिपनने भएकोले दहेवाय बमोरजम योगय्वा पगुेकवा उममदेववारहरूबवाट दरखवास् आह्वान गररनछ । ्ोरकएको नयनू्म योगय्वा 
पगुेकवा उममदेववारहरूले आयोगको अनलवाइन दरखवास् प्णवाली ppsconline.bagamati.gov.np मवारति ् ्आवेदन रदनपुननेछ । प्र्योरग्वातमक परीषिवाबवाट छनौट भएकवा 
उममदेववारहरूको रोजवाई प्वाथरमक्वा क्रम अनसुवार सथवानीय ्ह ्ोकी ररक्त पदमवा रसरवाररस गररनेछ । यसरी रसरवाररस भएकवा उममदेववारहरूलवाई समबरनि् सथवानीय ्हले 
नै सथवायी रनयरुक्त रदनेछन ्।सेववाकवा स त्ि, ्लब ्थवा अनय सरुविवा समबरनि् सथवानीय ्हको कवाननू बमोरजम हुनेछ ।
स्ानी् िह अनुसार ्दसङ्ख्ा उल य्ेख गररएको मवसितृि मवज्ा्न आ्ोगको वयेबसाइटिा प्रकाशन गररएको छ ।
१. अप्राववधिक तर्फ  ः
क्र. 
स.ं मव.नं. मकमसि ्द िह सयेवा सिूह स्ानी् िह जमिा ्द 

सङ्ख्ा
१ २३३/०७७-०७८ खलुवा अरिकृ् छैटवाै ँ ६ प्शवासन सवामवानय प्शवासन बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू ४४
२ २३४/०७७-०७८ मरहलवा अरिकृ् छैटवाै ँ ६ प्शवासन सवामवानय प्शवासन बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू ११
३ २३५/०७७-०७८ आ.ज अरिकृ् छैटवाै ँ ६ प्शवासन सवामवानय प्शवासन बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू २
४ २३६/०७७-०७८ मिसेी अरिकृ् छैटवाै ँ ६ प्शवासन सवामवानय प्शवासन बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू १
५ २३७/०७७-०७८ दरल् अरिकृ् छैटवाै ँ ६ प्शवासन सवामवानय प्शवासन बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू १
६ २३८/०७७-०७८ खलुवा अरिकृ् छैटवाै ँ ६ प्शवासन लेखवा बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू ६
७ २३९/०७७-०७८ खलुवा आन्ररक लेखवा परीषिक ६ लेखवापरीषिण बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू २

२. प्राववधिक तर्फ  ः
क्र.स.ं मव.नं. मकमसि ्द िह सयेवा सिूह स्ानी् िह िाग ्द

१ ७७५/०७७-०७८ खलुवा ्थयवाङ्क अरिकृ् ६ आरथतिक योजनवा 
्थवा ्थयवाङ्क ्थयवाङ्क बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू १

२ ७७६/०७७-०७८ खलुवा रशषिवा अरिकृ् ६ रशषिवा रशषिवा प्शवासन बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू ६
३ ७७७/०७७-०७८ खलुवा इरनजरनयर ६ इरनजरनयररङ रसरभल बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू १२
४ ७७८/०७७-०७८ मरहलवा इरनजरनयर ६ इरनजरनयररङ रसरभल बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू १
५ ७७९/०७७-०७८ आ.ज इरनजरनयर ६ इरनजरनयररङ रसरभल बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू १

६ ७८०/०७७-०७८ खलुवा इरनजरनयर ६ इरनजरनयररङ रबरलडङ एनड 
आरकति टेकट बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू २

७ ७८१/०७७-०७८ खलुवा इरनजरनयर ६ इरनजरनयररङ ववा्वावरण बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू १

८ ७८२/०७७-०७८

खलुवा अरिकृ् ६ कृरष एग ृएनड इको 
मवाकने रटङ बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू १

खलुवा कृरष प्सवार अरिकृ् ६ कृरष कृरष प्सवार बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू २५
खलुवा अरिकृ् ६ कृरष बवागबवानी बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू १
खलुवा बवाली संरषिण अरिकृ् ६ कृरष बवाली संरषिण बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू २

१२ ७८३/०७७-०७८ खलुवा अरिकृ् ६ कृरष लवा.पो.डे.डे बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू ९
१४ ७८४/०७७-०७८ खलुवा मतसय अरिकृ् ६ कृरष मतसय बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू १
१५ ७८५/०७७-०७८ खलुवा पश ुरवकवास अरिकृ् ६ कृरष भटेेररनरी बवागम्ी प्दशे अन्गति्कवा रवरभनन सथवानीय ्हहरू १९

्रीक्ाको मकमसि ः  रलरख्, कम्पयटुर सीप परीषिण, प्योगवातमक परीषिवा र अन्ववाति्वाति ।
्रीक्ा कये न्द्र ः हटेौडँवा । 
दरखासि दसिुर ः  प्तयेक रवज्वापनकवा लवारग रू. १२०० ।–(बवाह्र सय) दरखवास् दस्रु बझुवाउन ु पननेछ । समवावेशी समहू ्रति कवा थप रवज्वापनमवा आवेदन रदने 

उममदेववारको हकमवा प्र् समहूकवा लवारग थप रू. ६००/- (छ सय) कवा दरले थप दस्रु बझुवाउन ुपननेछ ।
दरखासि दसिुर बुझाउनये स्ान ः  रवारट्रिय ववारणजय बैङ्क रलरमटेड, खवा्वा नं. १०००२०००१००००
 नेपवाल बैङ्क रलरमटेड, खवा्वा नं. २७२०२०००००१००१०००००१
 कवायवातिलय कोड ः २१०००३२०१३ (प्दशे लोक सेववा आयोग)
 रवाजसव शीषतिक नं. १४२२४ मवा दरखवास् दस्रु बझुवाएको बैङ्क भौचरमवा Master ID लेखी सकयवान गरी Online Application भदवाति 

्ोरकएको सथवानमवा Upload गनुति पननेछ ।
दरखासि दसिुर बुझाउनये अवमि ः  दरखवास् रदने अरन्म रमर् २०७७/११/२ ग्े समम अनलवाइन मवाधयमबवाट दरखवास् पेश गनने उममदेववारले रमर् २०७७/११/३ 

ग्े रभत्र र दोबबर दस्रुको मयवाद रमर् २०७७/११/३ ग्े दरेख २०७७/११/९ ग्े रभत्र अनलवाइन मवाधयमबवाट दरखवास् पेश गनने 
उममदेववारले रमर् २०७७/११/१० ग्े रभत्र ्ोरकएको बैङ्कमवा परीषिवा दस्रु/दोबबर दस्रु बझुवाई बैङ्क भौचरमवा Master ID लेखी 
सकयवान गरी Online Application भदवाति ्ोरकएको सथवानमवा Upload गनुतिपननेछ ।

दरखासिको िाध्ि ः रवज्वापन गररएकवा सबै पदहरूमवा अनलवाईन प्णवाली मवारति ् मवात्र दरखवास् बझुवाउन ुपननेछ ।अनलवाईन मवारति ् ्दरखवास् पेश गनने रवरि/
्ररकवा समबनिी रवस्ृ्  रववरण आयोगको वेबसवाइट ppsc.bagamati.gov.np बवाट हनेति सरकनेछ ।

अ््ोड गनु्य्नने कागजािहरू ः  उममदेववारले शरैषिक योगय्वा, ् वारलम, अनभुव, समवावेशी समहू खलुने कवागजवा् लगवाय् समबरनि् रवज्वापनमवा ् ोरकएकवा कवागजपत्रहरू 
अनलवाईन दरखवास् प्णवालीमवा ्ोरकएको सथवानमवा PDF Format मवा अपलोड गनुतिपननेछ । सबै उममदेववारहरूले आफनो नवागररक्वाको प्मवाणपत्रको अगवारडको भवाग सकयवान 
गरी JPG Format मवा अपलोड गनुतिपननेछ । अपलोड गनुतिपनने कवागजवा्हरू ५००KB भनदवा कम सवाइजको हुनपुननेछ । सथवानीय सरकवार सञचवालन ऐन, २०७४ को दरवा ८७ 
अनसुवार सथवानीय ्हमवा असथवायी ववा करवारमवा २०७४।०६ ।२९ भनदवा अरघ रनयरुक्त भई अरवरछनन रूपमवा कवायतिर् कमतिचवारीहरूले अरनववायति रूपमवा आरू कवायतिर् रहकेो 
रववरण समबरनि् सथवानीय ्हबवाट प्मवारण् गरवाई अपलोड गनुतिपननेछ । दरखवास्मवा उललेख गरेको रववरणकवा समबनिमवा उममेदववार सवयम ्पणूति जववारदहेी हुनपुननेछ ।
दरखासि मदनये अमन्िि मिमि ः २०७७/११/०२ ग्ेसमम र दोबबर दस्रु र्री २०७७/११/१० ग्ेसमम ।
उमियेदवारको उियेरको हद ः *रवज्वापन भएकवा पदहरूमवा २०७७/११/०२ ग्ेसमम १८ वषति उमरे परूवा भ ै३५ वषति ननवाघकेो र मरहलवा ्थवा अपवाङ्ग उममदेववारहरूको हकमवा ४० वषति ननवाघकेो ।
*बहवालववालवा सथवायी रनजवाम्ी कमतिचवारीको हकमवा उमरेको हद लवागने छैन । सथवानीय सरकवार सञचवालन ऐन, २०७४ को दरवा ८७ अनसुवार सथवानीय ्हमवा २०७४/६/२९ 
भनदवा अरघ रनयरुक्त भई अरवर्छनन रूपमवा कवायतिर् कमतिचवारीहरूको हकमवा समे्  १ (एक) पटककवा लवारग उमरेको हद लवागने छैन । ्र यो वयवसथवा लोक सेववा आयोगबवाट 
रमर् २०७६/२/१५ ग्े प्कवारश् रवज्वापनमवा समवावेश भएकवा सथवानीय ्ह र पदहरूको हकमवा लवाग ूहुनेछैन ।
कम्प्ुटर सी् ्रीक्ण/प्र्ोगातिक ्रीक्ा र अन्िवा्यिा्य हुनये मिमि र स्ान ः रलरख् परीषिवाको नर्जवा प्कवारश् हुदँवा सचूनवा गररनेछ ।
्दिा रही गनु्य्नने कािको मववरण ः सथवानीय ्हको कवाननू बमोरजम ।
ि्ब ि्ा सयेवा समुविा ः सथवानीय ्हको प्चरल् कवाननू बमोरजम ।

ललखखत परीक्ा काय्फक्रम ः
१. अप्राववधिक तर्फ  ः

्द/सयेवा/सिूह/उ्सिूह िह
्रीक्ा मिमि र सि्

प्र्ि चरण मवििी् चरण
प्र्ि ्त्र मवििी् ्त्र ितृिी् ्त्र चिु ््य ्त्र

अरिकृ् छैटवाै/ँप्शवासन/सवामवानय प्शवासन ६
२०७७ ।१२ ।१४ प्थम चरणको परीषिवाको नर्जवा प्कवारश् हुदँवा परीषिवा रमर् ्ोरकने छ ।अरिकृ् छैटवाै/ँ प्शवासन/लेखवा ६

आन्ररक लेखवा परीषिक/लेखवापरीषिण ६

२. प्राववधिक तर्फ  ः

्द/सयेवा/सिूह/उ्सिूह िह
्रीक्ा मिमि र सि् 

प्र्ि ्त्र मवििी् ्त्र
्थयवाङ्क अरिकृ्/आरथतिक योजनवा ्थवा ्थयवाङ्क/्थयवाङ्क ६ २०७७ ।१२ ।१८ रदनको १:०० बजे २०७७ ।१२ ।१९ रदनको १:०० बजे
रशषिवा अरिकृ्/रशषिवा/रशषिवा प्शवासन ६ २०७७ ।१२ ।१८ रदनको १:०० बजे २०७७ ।१२ ।१९ रदनको १:०० बजे
इरनजरनयर/इरनजरनयररङ/रसरभल ६ २०७७ ।१२ ।२१ रदनको ११:०० बजे २०७७ ।१२ ।२१ रदनको १:३० बजे
इरनजरनयर/इरनजरनयररङ/ववा्वावरण ६ २०७७ ।१२ ।२२ रदनको १:०० बजे २०७७ ।१२ ।२३ रदनको १:०० बजे
इरनजरनयर/इरनजरनयररङ/रबरलडङ एनड आरकति टेकट ६ २०७७ ।१२ ।२८ रदनको १:०० बजे २०७७ ।१२ ।२९ रदनको १:०० बजे
अरिकृ्/कृरष/एग ृएनड इको मवाकने रटङ ६

२०७७ ।१२ ।२८ रदनको १:०० बजे २०७७ ।१२ ।२९ रदनको १:०० बजे
कृरष प्सवार अरिकृ्/कृरष/कृरष प्सवार ६
अरिकृ्/कृरष/बवागबवानी ६
बवाली संरषिण अरिकृ्/कृरष/बवाली संरषिण ६
अरिकृ्/कृरष/लवा.पो.डे.डे ६ २०७७ ।१२ ।२५ रदनको १:०० बजे २०७७ ।१२ ।२६ रदनको १:०० बजे
मतसय अरिकृ्/कृरष/मतसय ६ २०७७ ।१२ ।२५ रदनको १:०० बजे २०७७ ।१२ ।२६ रदनको १:०० बजे
पश ुरवकवास अरिकृ्/कृरष/भटेेररनरी ६ २०७७ ।१२ ।३० रदनको १:०० बजे २०७७ ।१२ ।३१ रदनको १:०० बजे

आवश्यक न्ूनतम योग्यता ः
१. अरिकृ् छैटवाै/ँप्शवासन/सवामवानय प्शवासन ः- मवानय्वा प्वाप्त रशषिण संसथवाबवाट सनवा्क ्ह ववा सो सरह उत्ीणति ।
२. अरिकृ् छैटवाै/ँ प्शवासन/लेखवा ः- मवानय्वा प्वाप्त रशषिण ससंथवाबवाट वयवापवार प्शवासन ववा ववारणजय शवास्त्र ववा वयवसथवापन सङ्कवायमवा सनवा्क ववा चवाटतिडति एकवाउनटेनसी 

ववा सो सरहको परीषिवा उत्ीणति ।
३. आन्ररक लेखवा परीषिक/लेखवापरीषिण ः- मवानय्वा प्वाप्त रशषिण ससंथवाबवाट वयवापवार प्शवासन ववा ववारणजय शवास्त्र ववा वयवसथवापन सङ्कवायमवा सनवा्क ववा चवाटतिडति 

एकवाउनटेनसी ववा सो सरहको परीषिवा उत्ीणति ।
४. ्थयवाङ्क अरिकृ्/आरथतिक योजनवा ्थवा ्थयवाङ्क/्थयवाङ्क ः- मवानय्वा प्वाप्त रशषिण संसथवाबवाट ्थयवाङ्कशवास्त्र ववा गरण् ववा जनसङ्खयवा शवास्त्र ववा ए्पलवाइड 

सटवारटरसटकस रवषयमवा सनवा्कोत्र ववा सो सरह उत्ीणति ववा ्थयवाङ्क रवषय सरह् कुनै रवषयमवा सनवा्कोत्र ववा सो सरह उत्ीणति ।
५. रशषिवा अरिकृ्/रशषिवा/रशषिवा प्शवासन ः- मवानय्वा प्वाप्त रशषिण संसथवाबवाट रशषिवाशवास्त्रमवा सनवा्क ववा सो सरह उत्ीणति ।
६. इरनजरनयर/इरनजरनयररङ/रसरभल ः- मवानय्वा प्वाप्त रशषिण संसथवाबवाट रसरभल इरनजरनयररङ रवषयमवा रब.इ. ववा सो सरह उत्ीणति ।
७. इरनजरनयर/इरनजरनयररङ/रबरलडङ्ग एनड आरकति टेकट ः- मवानय्वा प्वाप्त रशषिण संसथवाबवाट आरकति टेकचरल ववा रसरभल ववा रबरलडङ्ग ववा सरिकचरल ववा टवाउन ्पलवारनङ्ग 

ववा सरिकचरल ववा कववारनटटी सभने ववा अवतिन ्पलवारनङ रवषयमवा रब.इ. ववा सो सरह उत्ीणति ।
८. इरनजरनयर/इरनजरनयररङ/ववा्वावरण ः- मवानय्वा प्वाप्त रशषिण संसथवाबवाट ववा्वावरण इरनजरनयररङ रवषयमवा सनवा्कोत्र उपवारि हवारसल गरेको ।
९. अरिकृ्/कृरष/एग ृएनड इको मवाकने रटङ्ग ः- मवानय्वा प्वाप्त रशषिण संसथवाबवाट एग ृइकोनोरमकस ववा एग ृरबजनेश मखुय रवषय रलई सनवा्क ्ह (रब.एससी) ववा 

सो सरह उत्ीणति ।
१०. कृरष प्सवार अरिकृ्/कृरष/कृरष प्सवार ः- मवानय्वा प्वाप्त रशषिण संसथवाबवाट कृरष रवज्वानमवा सनवा्क ्ह (रब.एससी एग)ृ ववा सो सरह उत्ीणति ।
११. अरिकृ्/कृरष/बवागबवानी ः- मवानय्वा प्वाप्त रशषिण संसथवाबवाट कृरष रवज्वानमवा सनवा्क ्ह (रब.एससी एग)ृ ववा सो सरह उत्ीणति ।
१२. अरिकृ्/कृरष/लवा.पो.डे.डे ः- पश ुरवज्वान मखुय रवषय रलई रब.एससी.एजी उत्ीणति ववा रब.टेक (डेरी टेकनोलोजी) ववा रब.भी.एससी एनड ए.एच ववा रब.भी.एससी/रड.रभ.

एम ववा रब.टेक.एड.(लवाइभसटक एकसटेनसन) ववा सो सरह उत्ीणति ।
१३. पश ुरवकवास अरिकृ्/कृरष/भटेेररनरी ः-मवानय्वा प्वाप्त रशषिण संसथवाबवाट रब.भी.एससी एनड ए.एच ववा रब.भी.एससी ववा रड.रभ.एम ववा सो सरह उत्ीणति गरी नेपवाल पश ु

रचरकतसवा पररषद्वा द्वाति भएको ।
१४. बवाली संरषिण अरिकृ्/कृरष/बवाली संरषिण ः- मवानय्वा प्वाप्त रशषिण संसथवाबवाट कृरष रवज्वानमवा सनवा्क ्ह (रब.एससी एग)ृ ववा सो सरह उत्ीणति ।
१५. मतसय अरिकृ्/कृरष/मतसय ः- मवानय्वा प्वाप्त रशषिण संसथवाबवाट मतसय पवालन रवषय रलई सनवा्क ् ह रब.एससी.एग/ृरब.भी.एससी/रब.एससी (पश ुरवज्वान)/ रब.भी.एससी 

एनड ए.एच उत्ीणति ।

खुला तथा समावेशी परीक्ाका लावग ववशेष सूचना

१. रनजवाम्ी सेववा ऐन, २०४९ को दरवा १० बमोरजम अयोगय नभएको हुनपुननेछ ।
२. सथवानीय सरकवार सञचवालन ऐन, २०७४ को दरवा ८७ अनसुवार सथवानीय ्हमवा असथवायी ववा करवारमवा २०७४ ।०६ ।२९ भनदवा अरघ रनयरुक्त भई अरवरछनन रूपमवा 

कवायतिर् कमतिचवारीहरूले आरू कवायतिर् सथवानीय ्हबवाट प्मवारण् गरवाएको कवागजवा् पेश गनुति पननेछ ।
३. प्थम चरण र रद््ीय चरण गरी दईु चरणमवा परीषिवा हुने पदहरूको लवारग प्थम चरणमवा उत्ीणति गरेको उममदेववारहरूलवाई मवात्र रद््ीय चरणमवा सहभवागी गरवाइनेछ । 
४. रलरख् परीषिवाबवाट छनौट भएकवा उममदेववारहरूले कम्पयटुर सीप परीषिण/प्योगवातमक परीषिवा ्थवा अन्ववाति्वातिमवा सरममरल् हुन ु अगवारड सथवानीय ्हहरूको 

प्वाथरमक्वाक्रम अरनववायति रूपले भनुतिपननेछ । प्वाथरमक्वाक्रम नभनने उममदेववारलवाई अनय उममदेववारले रोजेर बवँाकी भएको सथवानको पदमवा रसरवाररस गररनेछ ।
५. समवावेशी समहू्रति  रलरख् परीषिवाबवाट छनौट भएकवा उममदेववारहरूले समवावेशी समहूको प्वाथरमक्वाक्रम रोजन पवाउने छैनन ्। उममदेववारले दरखवास् रवारवाममवा उललेख 

गरेको समवावेशी समहूहरूको आिवारमवा आयोगको प्चरल् वयवसथवा अनसुवार उममदेववारको समवावेशी समहू कवायम हुनेछ ।
६. सथवायी बहवालववालवा कमतिचवारीले समवान पदमवा दरखवास् रदन पवाउने छैन ।
७. सहयोगी लेखक मवाग गनने उममदेववारले रलरख् परीषिवा सरुू हुन ुभनदवा कम्ीमवा ७ (सवा्) रदन अगवावै सवयम ्आयोगको कवायवातिलयमवा उपरसथ् भई आवेदन गनुति पननेछ ।  

अनयथवा सहयोगी लेखक उपलबि गरवाउन आयोग बवाधय हुने छैन ।
८. अनभुवको अवरि आवशयक पनने रवज्वापनहरूको हकमवा समबरनि् पदको लवारग ् ोरकएको दरखवास् रदन पवाउने अरन्म रमर्समममवा नयनू्म सेववा अवरि परूवा भएको 

हुन ुपननेछ । दोबबर दस्रुको मयवादलवाई उमरे, शरैषिक योगय्वा, अनभुव अवरि र अनय योगय्वाको प्योजनको लवारग गणनवा गररने छैन ।
९. आयोगद्वारवा ्ोरकएको मयवादरभत्र पेश नभएको ववा नयनू्म योगय्वा नपगुेको ववा ्ोरकएको अनय रववरण नखलेुको ववा ्ोरकएको दस्रु नबझुवाएको दरखवास् सवीकृ् 

गररने छैन ।
१०. दरखवास् रदने अरन्म रमर्रभत्र रनिवातिरर् शरैषिक योगय्वा हवारसल गररसकेको हुन ुपननेछ । रवदशेी रशषिण संसथवामवा अधययन गरेकवा उममदेववारहरूले समबरनि् 

रनकवायबवाट आरूले प्वाप्त गरेको योगय्वाको समकषि्वा रनिवातिरण गरवाएको हुनपुदतिछ ।
११. उममदेववारले अनलवाईन मवारति ् रवारवाम भदवाति आफनो मोबवाइल नमबर अद्वावरिक गनुति पननेछ । उममदेववारको दरखवास् रवारवाम सवीकृ्/असवीकृ् ्थवा नर्जवा समबनिी 

रववरण रसि ैमोववाइल मवारति ् जवानकवारी गरवाइने हुदँवा गल् मोबवाइल नमबर उललेख गरेको कवारणबवाट समबरनि् उममदेववारले परीषिवामवा सहभवागी हुन नपवाएमवा सोको 
रजममवेवार समबरनि् उममदेववार आरँै हुनपुननेछ ।

१२.  रवज्वापन नमबर र परीषिवा केनद्र एक पटक छनौट गररसकेपरछ पनु ः संशोिन नहुने हुदँवा रवश्वस् भई रवज्वापन नमबर र परीषिवा केनद्र छनौट गनुतिपननेछ ।
१३. प्स्ु्  रवज्वापनकवा लवारग पदसङ्खयवा रनिवातिरण गदवाति लोक सेववा आयोगद्वारवा रमर् २०७६ ।०२ ।१५ मवा प्कवारश् सचूनवा अनसुवार सथवानीय ्हहरूमवा बढुववा पदपरू त्िकवा 

लवारग रनिवातिरण भएको पदसमे् लवाई थप गरी पदसङ्खयवा कवायम गररएको छ ।
१४. यस सचूनवा बमोरजम ्ोरकएको मवाग पदको सङखयवामवा दोहोरो मवाग कवायम हुन आएको दरेखएमवा मवाग पदमवा संशोिन हुन सकनेछ ।

समावेशी समूहका ववज्ापनमा दरखास्त ददने उम्ेदवारहरूका लावग ववशेष ननददेशन

१. रलरख् परीषिवाको नर्जवाबवाट अन्ववाति्वातिको लवारग छनौट भएपरछ अन्ववाति्वाति रदन आउँदवा तयस्वा कवागजवा्हरूको सककल सरह् आरँैले प्मवारण् गरेको नककल 
समे्  सवाथमवा रलई आउन ुपदतिछ । उललेरख् कवागजवा्हरू दरखवास् रदने समयमवा कवायम रहकेो नपवाइएमवा जनुसकै बख् दरखवास् रद्द हुन सकनेछ ।

२. समवावेशी समहू्रति कवा पदहरूमवा दरखवास् रदन चवाहने उममदेववाहरूले दरखवास् रदने समयमवा दहेवायअनसुवारकवा कवागजवा्हरू ्यवार गरी दरखवास् रदनपुदतिछ ः
(क) आरदववासी/जनजवार्कवा हकमवा नेपवाल आरदववासी/जनजवार् उतथवान रवारट्रिय प्र्ष्ठवान ऐनमवा सचूीकृ् भएमवा सोही सचूीको आिवारमवा,
 ्र नेपवाल आरदववासी/जनजवार् उतथवान रवारट्रिय प्र्ष्ठवान ऐनमवा सचूीकृ् भएको जवार् रभत्र एकभनदवा बढी थरहरू भएमवा समबरनि् सथवानीय ्ह/रनकवायको 

प्मखुको रसरवाररसमवा प्मखु रजललवा अरिकवारीबवाट सरूचकृ् भएको जवार् रभत्रको थर भनी प्मवारण् गरवाएको कवागजवा् ।
(ख) मिसेीको हकमवा नेपवाल सरकवारले नेपवाल रवाजपत्रमवा सचूनवा प्कवाशन गरी ्ोके बमोरजमको संसथवाबवाट मिसेी भनी प्मवारण् गरेको कवागजवा्, 
 ्र नेपवाल रवाजपत्रमवा सचूनवा प्कवाशन गरी संसथवा न्ोकेसमम समबरनि् सथवानीय ्ह/रनकवायको प्मखुको रसरवाररसमवा प्मखु रजललवा अरिकवारीबवाट मिसेी भनी 

प्मवारण् गरवाएको कवागजवा् ।

परीक्ा िवन कायम गररएको सूचना
सचूना नं. २४/०७७-७८, मिमि : २०७७/१०/१२

आयोगको ्परसलमवा उललेरख् रवज्वापनहरूको (खलुवा) परीषिवा नेपवाल सरकवारले ्ोकेको सववासथय सरुषिवा समबनिी मवापदणडको पवालनवा गनने रनमनवानसुवारकवा रमर्, समय 
र परीषिवा भवनहरूमवा प्र्योरग्वातमक रलरख् परीषिवा सञचवालन हुने भएकोले समबरनि् सबैको जवानकवारीको लवारग यो सचूनवा प्कवारश् गररएको छ । परीषिवाथथीहरूले 
अरनववायति रूपमवा पवालनवा गनुतिपनने रवषयहरू द्रष्टवय १ र २ मवा ्ल उललेख गररएको छ ।

परीक्ा िवन
मवज्ा्न नं. ७३९/०७७-७८ (खु्ा) सयेवा: मवमवि ्द: सहा्क कम्प्ुटर अर य्ेटर

क्र.स.ं
उमियेदवारहरूको रो् नं. ्रीक्ा्थी 

सङ्ख्ा
्रीक्ा भवन ्रीक्ा मिमि ्रीक्ा सि्

दयेमख समि
१ सबै परीषिवाथथीहरू मकववानपरु बहुमखुी कयवामपस, हटेौडँवा-२, नगरपवारलकवा रोड २०७७ मवाघ १५ ग्े रदनको ३:३० बजे

मवज्ा्न नं. ७४०/०७७-७८ (खु्ा) सयेवा: मवमवि ्द: सहा्क िमह्ा मवकास मनरीक्क

क्र.स.ं
उमियेदवारहरूको रो् नं. ्रीक्ा्थी 

सङ्ख्ा
्रीक्ा भवन ्रीक्ा मिमि ्रीक्ा सि्

दयेमख समि
१ १ ५०० ५०० मकववानपरु बहुमखुी कयवामपस, हटेौडँवा-२, नगरपवारलकवा रोड प्थम पत्र: २०७७ मवाघ १६ ग्े

रद््ीय पत्र: २०७७ मवाघ १७ 
ग्े

रदनको १ बजे२ ५०१ ९०० ४०० भटूनदवेी मवारव, हटेौडँवा ४, सकुल रोड
३ ९०१ बवँाकी सबै आिरुनक मवा.रव., हटेौडँवा ४, हटेौडँवा कयवामपस नरजक

द्रष्टव्य १ :
१. परीषिवा सञचवालन हुने रदन अप्तयवारस् रवदवा पनति गएमवा परन आयोगको पवूति सचूनवा रवनवा रनिवातिरर् कवायतिक्रम अनसुवारको परीषिवा सथरग् हुने छैन ।
२. परीषिवामवा कवालो मसी मवात्र प्योग गनुतिपननेछ ।
३. परीषिवा भवनमवा झोलवा, मोबवाइल रोन, समवाटति घडी लगवाय् कुनै परन रवद्ु् ीय उपकरणहरू लैजवान रनषिे गररएको छ ।
४. प्वेश पत्र रवनवा कुनै परन उममदेववारलवाई परीषिवामवा सरममरल् नगरवाइने हुदँवा प्वेशपत्र अरनववायति रूपमवा सवाथमवा रलई परीषिवा सञचवालन हुनभुनदवा कम्ीमवा १ घणटवा अगवावै 

परीषिवा भवनमवा आइपगुनपुननेछ ।
५. परीषिवामवा प्वेशपत्रसँगै आफनो नवागररक्वा ववा नेपवाल सरकवारबवाट जवारी भएको रोटो समे् को कुनै पररचयपत्र अरनववायति रूपमवा रलई आउनपुननेछ ।
६. दरखवास् सवीकृ् भएकवा उममदेववारहरूको सवीकृ् नवामवावली आयोगको वेबसवाइट ppsc.bagamati.gov.np मवा प्कवारश् गररएको छ ।
७. प्वेशपत्र रमर् २०७७ सवाल मवाघ १२ ग्े आइ्बवार दरेख आयोगको कवायवातिलय हटेौडँवाबवाट रव्रण गररने हुदँवा सवीकृ् नवामवावलीमवा आफनो रोल नमबर परहचवान गरी 

आउनहुुन अनरुोि गररनछ ।

द्रष्टव्य २:- कोभिड-१९ सङ्क्रमणबाट सुरक्क्त रहन परीक्ाथथीले अननवाय्फ पालना गनु्फपनने थप ववषयहरू

१. परीषिवा केनद्रमवा प्वेश गनुति अरघ उममदेववार सवयम ्ले कम्ीमवा मवाकस, सयवारनटवाइजर ्थवा आफनो लवारग खवानेपवानीको अरनववायति वयवसथवा गनुतिपननेछ ।
२. उममदेववारले परीषिवा केनद्रमवा प्वेश गदवाति र रनसकँदवा रभडभवाड नगरी एकआपसमवा दईु रमटरको दरूी कवायम गनुतिपननेछ ।
३. परीषिवामवा खरटएकवा जनशरक्तले रदएको रनदनेशनको पणूति पवालनवा गनुतिपननेछ ।
४. परीषिवाथथीहरू परीषिवा केनद्रमवा प्वेश गदवाति, बवारहर रनसकदवा, शौचवालय प्योग गनुतिपदवाति रभडभवाड नगरी दरूी कवायम गरी क्रमसैँग ्ोरकएको सथवानमवा जवानपुननेछ ।
५. परीषिवाथथीहरू समहूमवा भलेवा हुने, कुरवाकवानी गनने गनुतिहुदँनै ।
६. कोरभड-१९ बवाट सङ्क्ररम् परीषिवाथथीहरूकवा लवारग रवशषे परीषिवा केनद्रको वयवसथवा गररने हुदँवा सङ्क्ररम् परीषिवाथथीले आरू सङ्क्ररम् भएको जवानकवारी आयोगको 

समपकति  नमबर ९८४६९४८४४४/९८५५०१३६१४ मवा समपकति  गरी अररिम जवानकवारी रदनपुननेछ । (भो्ा दाहा्)
मनमित्त समचव


