
*# 66 kfNkf cu{nL (s 48 29-5-2-2 1-2-0-1 980317 rf/} tkm{af6 lar >]:tf sfod gb]lvPsf]

*$ 67 kfNkf cu{nL (s 199 20-7-3-2 0-11-1-2 980316 k'0f{snf u}/] Ps/fh g'/fklt rf/} tkm{af6 lar

*% 68 kfNkf cu{nL (s 223 5-2-2-3 0-6-1-1 980316 k'j{ lar >]:tf sfod gb]lvPsf]

*^ 68 kfNkf cu{nL (s 224 4-5-0-3 0-8-1-2 980316 lai0f' k|;fb Gof}kfg] 5lanfn lvdfgGb klZrd lar

*& 69 kfNkf cu{nL &v 296 14-13-1-3 0-7-3-0 980316 klZrd lar >]:tf sfod gb]lvPsf]

** 69 kfNkf cu{nL &v 295 10-9-3-1 0-9-1-3 980316 pt/ lar >]:tf sfod gb]lvPsf]

*( 70 kfNkf cu{nL &v 551 2-3-1-2 0-2-0-3 980316 lai0f' k|;fb 1jfnL v'dfgGb r'/fd0fL k'a{ blIf0f

() 70 kfNkf cu{nL &v 593 1-0-0-0 0-3-0-0 980316 s[i0f z+s/ 1jfnL v'dfgGb r'/fd0fL pt/

(! 70 kfNkf cu{nL &v 285 4-11-2-2 0-7-0-3 980316 klZrd lar >]:tf sfod gb]lvPsf]

(@ 70 kfNkf cu{nL &v 597 3-0-0-0 0-9-1-2 980316 uf]kfn k|;fb zdf{ 1jfnL v'dfgGb r'/fd0fL pt/ tkm{ )–*–)–) hUuf 5f8L ;f] b]lv blIf0f

प्रदेश लोक सेवा आयोग
सदुरूपश्चिम प्रदशे, धनगढी, कैलाली

(प्रशासन, योजना तथा सचूना प्रकाशन शाखा)
सथानीय सरकारी सेवा तर्फ का सहायक पाँचौ ँतहका अप्राववविक पदहरूको  

बढुवाद्ारा पदपूवत्फ हुने पद सङ्खया समबनिी सचूना
सचूना नं. ११/२०७९-०८० विवतः- २०७९।०८।२८
कम्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को वयवस्ा बमोश्जम सदुरूपश्चिम प्रदशे श्स्त स्ानीय तहहरूमा ररक्त रहकेा पदहरूको पदपशू्त्मका लाश्ग श्वश्िनन स्ानीय 
तहहरूबाट प्राप्त माग सङ्खयाको प्रश्तशत श्नधा्मरण गरी कायम िएका बढुवाद्ारा पशू्त्म हुने पद सङ्खयाको श्ववरण आयोगको अश्िलेखमा सरुश्षित राश्खएको छ । बढुवा 
तफ्म का उक्त पदहरूको पदपशू्त्म स्ानीय सरकारी सेवा समबनधी काननू बमोश्जम हुने वयहोरा समते समबश्नधत सबैको जानकारीका लाश्ग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।

सथानीय सरकारी सेवा तर्फ का सहायक पाँचौ ँतहका अप्राववविक पदहरूको  
खुला तथा सिावेशी प्रवतयोवगतातिक वलवखत परीक्ाको ववज्ापन

सचूना नं. १२/२०७९–०८०  विवतः- २०७९।०८।२८
कम्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को वयवस्ा बमोश्जम सदुरूपश्चिम प्रदशे श्स्त स्ानीय तहहरूमा ररक्त िएका दहेायका पदहरूमा खलुा त्ा 
समावेशी प्रश्तयोश्गतातमक परीषिाद्ारा स्ायी पदपशू्त्म गनु्मपनने िएकोले दहेाय बमोश्जम योगयता पगेुका उममदेवारहरूबाट दरखासत आह्ान गररनछ । तोश्कएको 
नयनूतम योगयता पगेुका उममदेवारहरूले आयोगको श्वद्तुीय दरखासत प्रणाली http://ppsconline.sudurpashchim.gov.np माफ्म त दरखासत श्दनपुननेछ ।
क्र.स.ं ववज्ापन नं. पद, सेवा, सिूह ववज्ापनको वकवसि पद सङ्खया परीक्ा विवत र सिय (प्रथि चरण) कैवरयत

१ १०१/०७९-८० 

सहायक, प्रशासन, सा.प्र.
खलुा

२६

२०७९।११।२७  
श्बहानको ११:०० बजे

दोस्ो चरणको 
श्लश्खत परीषिाको 

श्मश्त प्र्म चरणको 
परीषिाको नश्तजा 
प्रकाशन हुदँा तय 

गररनेछ ।

लेखा सहायक, प्रशासन, लेखा ८
आ.ले.प., प्रशासन, लेखा ५
जमिा ३९

२ १०२/०७९-८० सहायक, प्रशासन, सा.प्र. मश्हला १०
३ १०३/०७९-८० सहायक, प्रशासन, सा.प्र. आ.ज. ५

कुल जमिा  ५४
परीक्ाको वकवसिः-  श्लश्खत, कम्पयटुर सीप परीषिण र अनतवा्मता्म । 
दोस्ो चरणको वलवखत परीक्ा विवतः- प्र्म चरणको परीषिाको नश्तजा प्रकाशन हुदँा तय गररनेछ । 
परीक्ाको िाधयिः-  परीषिाको माधयम (िाषा) नेपाली वा अङ््ेजी अ्वा नेपाली र अ्ेजी दवुै हुन सकनेछ ।
दरखासतको िाधयिः- श्वज्ाश्पत सबै पदहरूमा अनलाइन दरखासत प्रणाली माफ्म त दरखासत बझुाउनपुननेछ । आयोगको अनलाइन दरखासत प्रणाली http://

ppsconline.sudurpashchim.gov.np माफ्म त दरखासत पेस गन्म सश्कनेछ र दरखासत पेस गनने श्वश्ध/तररका समबनधी श्वसततृत श्ववरण 
https://psc.sudurpashchim.gov.np/ बाट हने्म सश्कनेछ । 

दरखासत दसतुरः-  प्रतयेक श्वज्ापनका लाश्ग दरखासत दसतरु रु. ४००।- (चार सय) बझुाउनपुननेछ । समावेशी समहूतफ्म का ्प श्वज्ापनमा आवेदन श्दने 
उममदेवारको हकमा ्प समहू प्रतयेकका लाश्ग रु. २००।-(दईु सय) ्प दसतरु बझुाउनपुननेछ । 

 सा्ै उममदेवारले अनलाइन प्रणालीमा छनाेट गरेको सेवा/समहूको कलसटरका आधारमा एकिनदा बढी कलसटर प्रतयेकका लाश्ग ्प 
रु.२०० (दईु सय) का दरले परीषिा दसतरु बझुाउनपुननेछ ।

दरखासत दसतुर बुझाउने वववि र सथानः- आयोगको अनलाइन दरखासत प्रणालीबाट फम्म Submit गरेपश्छ My Application मा गएर All Application 
मा Click गनने, तयस पश्छ आफूले] Apply गरेको श्वज्ापनको Pay Button मा Click गनने, बैंक Option मा राश्ट्रिय वाश्णजय बैंक 
Select गनने र Online Payment jf Offline Payment मधये एक Option छनाेट गरी िकु्तानी गनने ।

 Online Payment (Connect IPS) बाट दरखासत दसतरु िकु्तानी गन्मनः Online Payment, Select गरी Next मा Click गनने, 
तयस पश्छ Connect IPS Login गरी तोश्कएको रकम बझुाउन ुपननेछ । 
बैंक भौचरबाट दरखासत दसतुर भुक्ानी गन्फः Offline Payment Select गरी Next मा Click गनने, तयसपश्छ Voucher 
Generate मा Click गनने, र िौचर Print गरी सोही िौचर सश्हत समबश्नधत बैंकमा गई तोश्कएको रकम बझुाउनपुननेछ ।

(नोटः- CONNECT IPS को Direct URL www.connectips.com बाट तथा बैंकको भौचर प्रयोग गरी गररएको रकि भुक्ानी िानय हुनेछैन ।
दरखासत दसतुर बुझाउने अवविः- अनलाइन माधयमबाट दरखासत पेस गररसकेपश्छ उममदेवारले प्राप्त गरेको Master ID र कारोबार सङ्केत नमबर उललेख 

िएको िौचर सश्हत श्ढलोमा दोबबर दसतरु श्तरी दरखासत श्दन पाउने अश्नतम श्मश्तको िोश्लपलट काया्मलय समयश्ित्र (उक्त श्दन 
साव्मजश्नक श्बदा पन्म गएमा सोपश्छ काया्मलय खलेुको पश्हलो श्दन) तोश्कएको परीषिा दसतरु/दोबबर दसतरु अश्नवाय्म रूपमा बझुाउनपुननेछ । 

अपलोड गनु्फपनने कागजातहरूः- श्वद्तुीय दरखासत पेस गनने उममदेवारले माग गररए अनसुारको समपणू्म श्ववरण िरी शशै्षिक योगयता, समावेशी समहू खलुने 
कागजात लगायत समबश्नधत श्वज्ापनमा तोश्कएका कागजपत्र अनलाइन दरखासत प्रणालीको तोश्कएको स्ानमा PDF Format मा 
अपलोड गनु्मपननेछ । सबै उममदेवारले आफनो नागररकताको प्रमाणपत्रको अगाश्ड र पछाश्डको िाग, हालसालै श्खचकेो पासपोट्म साइजको 
फोटो, हसताषिर JPG Format मा तोश्कएको स्ानमा अपलोड गनु्मपननेछ । तोश्कएको Format मा कागजात पेस निएमा प्रवेश पत्र श्प्रनट 
नहुने िएकाले तोश्कएको Format म ैकागजात अपलोड गनु्मपननेछ । 

 प्रदशे लोक सेवा आयोग (काय्म सञचालन) श्नश्द्मशका, २०७८ को दफा १२ बमोश्जम दरखासत पेस निएमा वा लापरवाही तररकाले पेस 
गरेमा दरखासत रुज ुगदा्मकै बखत रद्द हुने र पश्छ कुनै पश्न बहानामा रद्द िएका दरखासत उपर कुनै पश्न सनुवुाइ्म नहुने िएकाले दरखासत 
फाराम िदा्म श्वशषे धयान श्दनपुननेछ ।

 दरखासत वदने अवनति विवतः- २०७९।०९।१९ गतेसमम र दोबबर दसतरु श्तरी २०७९।०९।२६ गतेसमम । 
उमिेदवारको उिेरको हदः- परुुष उममदेवारको हकमा २०७९।०९।१९ समम १८ वष्म उमरे परूा िइ्म ३५ वष्म ननाघकेो र मश्हला त्ा 

अपाङ्ग उममदेवारहरूको हकमा ४० वष्म ननाघकेो । 
 बहालवाला स्ायी श्नजामती सेवाका कम्मचारीको हकमा उमरेको हद लागनेछैन ।
अनतवा्फता्फ तथा कम्पयुटर सीप परीक्ण हुने विवतः-  श्लश्खत परीषिाको नश्तजा प्रकाश्शत हुदँा सचूना प्रकाशन गररनेछ । 
पदिा रही गनु्फपनने कािको वववरणः-  सेवा, समहू समबनधी प्रचश्लत काननू बमोश्जम हुनेछ ।
सेवा, सत्फ र सवुविाः-  सेवा, सत्म र सशु्वधा प्रचश्लत काननू बमोश्जम हुनेछ । 
सेवा समबनिी िनत्ालय/सथानीय तह -  सेवा, समहू, उपसमहू सञचालन गनने समबश्नधत स्ानीय तह । 
 आवशयक नयूनति शैवक्क योगयताः 
१.  सहायक, प्रशासन, सािानय प्रशासनः मानयता प्राप्त श्शषिण संस्ाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्ीण्म ।
२. लेखा सहायक/आ.ले.प., प्रशासन, लेखाः मानयता प्राप्त श्शषिण संस्ाबाट वयवस्ापन वा वाश्णजय शास्त्रमा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा अ ््मशास्त्र, गश्णत 

वा तथयाङ्क शास्त्र वा जनप्रशासनमधये कुनै एक मलू श्वषय श्लई प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सो सरह उत्ीण्म । 
नोटः  ्ेश्डङ प्रणाली लाग ूिएपचिात ्कषिा ११ र १२ का प्रतयेक श्वषयहरू (सैद्ाश्नतक एवं प्रयोगातमक) मा नयनूतम D+ / Cumulative Grade Point 

Average (C.G.P.A ) १.६ रहकेो शैश्षिक प्रमाणपत्रलाई मानयता श्दइनेछ ।

 खुला तथा सिावेशी परीक्ाको लावग ववशेष सचूना 
(१) खलुा त्ा समावेशी श्वज्ापनमा दरखासत श्दने उममेदवार श्नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० बमोश्जम अयोगय निएको हुनपुननेछ ।
(२) प्र्म चरण र श्वितीय चरण गरी दईु चरणमा परीषिा हुने पदहरूका लाश्ग प्र्म चरण उत्ीण्म गरेको उममदेवारहरूलाई मात्र श्वितीय चरणमा सहिाश्ग गराइनेछ ।
(३) प्र्म चरण (First Phase) को परीषिामा उत्ीण्म हुनका लाश्ग प्र्म चरणको पणूा्मङ्कको ४० (चालीस) प्रश्तशत अङ्क प्राप्त गनु्मपननेछ । प्र्म चरणको 

परीषिामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको शत प्रश्तशत अङ्क श्वितीय चरण (Second Phase) को परीषिाको प्राप्ताङ्कमा जोडी कुल अङ्कको आधारमा श्लश्खत 
परीषिाको नश्तजा प्रकाशन गररनेछ । 

(४) खलुा र समावेशीतफ्म को श्लश्खत परीषिा एकै श्सश्टङ्ग एकै श्मश्त र समयमा हुनेछ । (प्रतयेक सेवा÷समहू र खलुा त्ा समावेशी समहूको लाश्ग छुट्ाछुटै् 
परीषिा श्दन ुपनने छैन) 

(५) खलुा त्ा समावेशीतफ्म को श्लश्खत परीषिाबाट कम्पयटुर सीप परीषिण र अनतवा्मता्मका लाश्ग छनाेट िएका उममदेवारहरूको नश्तजा प्रकाशन गदा्म 
वणा्मनकु्रमका आधारमा एकमषु्ट प्रकाशन गररनेछ । 

(६) श्लश्खत परीषिाबाट छनाेट िएका उममदेवारहरूले कम्पयटुर सीप परीषिण र अनतवा्मता्ममा सश्ममश्लत हुन अगाश्ड स्ानीय तहहरूको प्रा्श्मकता क्रम 
अश्नवाय्म रूपले िनु्मपननेछ । प्रा्श्मकता निनने उममदेवारहरूलाई अनतवा्मता्ममा सहिागी गराइनेछैन ।

 (७) समावेशी समहूतफ्म  श्लश्खत परीषिाबाट छनाेट िएका उममदेवारहरूले समावेशी समहूको प्रा्श्मकता क्रम रोजन पाउनेछैनन ्। उममदेवारले दरखासत फाराममा 
उललेख गरेको समावेशी समहूको आधारमा आयोगको प्रचश्लत वयवस्ा अनसुार उममदेवारको समावेशी समहू कायम हुनेछ । 

(८) खलुा त्ा समावेशी समहूतफ्म  श्लश्खत परीषिाबाट खलुा र समावेशी त्ा एकिनदा बढी समावेशी समहूमा छनाेट िएका उममदेवारले एक पटक मात्र 
अनतवा्मता्ममा सश्ममश्लत हुने गरी काय्मक्रम तय हुनेछ । सा्ै कम्पयटुर सीप परीषिण र अनतवा्मता्मको प्राप्ताङ्क उममदेवार उत्ीण्म िएको सबै समहू (खलुा र 
समावेशी) मा गणना गररनेछ ।

(९) सबै चरणको परीषिा पचिात ्प्राप्त हुन आएको योगयता क्रम (Merit Order) र उममदेवारले रोजेको स्ानीय तहहरूको प्रा्श्मकता क्रम (Priority Order) 
अनसुार श्नयशु्क्तका लाश्ग श्सफाररस गररनेछ ।

 सिावेशी सिूहका ववज्ापनिा दरखासत वदने उमिेदवारहरूका लावग ववशेष वनदनेशन
समावेशी समहूतफ्म का पदहरूमा दरखासत श्दन चाहने उममदेवाहरूले दरखासत श्दने समयमा दहेाय अनसुारका कागजातहरू तयार गरी दरखासत श्दनपुननेछ । श्लश्खत 
परीषिाको नश्तजाबाट अनतवा्मता्मका लाश्ग छनाेट िएपश्छ अनतवा्मता्म श्दन आउँदा तयसता कागजातहरूको सककल सश्हत आफँैले प्रमाश्णत गरेको नककल समते 
सा्मा श्लई आउनपुननेछ । उललेश्खत कागजातहरू दरखासत श्दने समयमा कायम रहकेो नपाइएमा जनुसकैु बखत दरखासत रद्द हुन सकनेछ । 
क) आवदवासी/जनजावतका हकिा नेपाल आश्दवासी/जनजाश्त उत्ान राश्ट्रिय प्रश्तष्ान ऐनमा सशू्चकतृ त िएको जाश्तको हकमा सोही सचूीको आधारमा, 

तर नेपाल आश्दवासी/जनजाश्त उत्ान राश्ट्रिय प्रश्तष्ान ऐनमा सशू्चकतृ त िएको जाश्तश्ित्र एकिनदा बढी ्रहरू िएमा समबश्नधत स्ानीय तहको प्रमखुको 
श्सफाररसमा प्रमखु श्जलला अश्धकारीबाट सशू्चकतृ त िएको जाश्त श्ित्रको ्र िनी प्रमाश्णत गराएको कागजात । 

ख)  ििेसीका हकिा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सचूना प्रकाशन गरी तोके बमोश्जमको संस्ाबाट मधसेी िनी प्रमाश्णत गरेको कागजात, तर नेपाल 
राजपत्रमा सचूना प्रकाशन गरी संस्ा नतोकेसमम समबश्नधत स्ानीय तहको प्रमखुको श्सफाररसमा प्रमखु श्जलला अश्धकारीबाट मधसेी िनी प्रमाश्णत 
गराएको कागजात । 

ग)  दवलतका हकिा राश्ट्रिय दश्लत आयोगबाट सशू्चकतृ त िएको जाश्तको हकमा सोही सचूीको आधारमा, तर राश्ट्रिय दश्लत आयोगबाट सशू्चकतृ त िएको 
जाश्तश्ित्र एकिनदा बढी ्रहरू िएमा समबश्नधत स्ानीय तहको प्रमखुको श्सफाररसमा प्रमखु श्जलला अश्धकारीबाट सशू्चकतृ त िएको जाश्त श्ित्रको ्र 
िनी प्रमाश्णत गराएको कागजात । 

घ)  अपाङ्गका हकिा सवीकतृ त श्चश्कतसकको श्सफाररसमा समाज कलयाण पररषद/्समबश्नधत स्ानीय तहबाट अपाङ्गता प्रमाश्णत गरेको पररचय पत्र ।
ङ)  वपछवडएको के्त्का हकिा श्नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) को सपष्टीकरण खणडको (१) मा उललेख िएका श्जललामा स्ायी 

बसोबास उललेख गरी समबश्नधत श्जललाबाट प्राप्त गररएको नागररकताको प्रमाणपत्र त्ा समबश्नधत स्ानीय तहबाट हाल सोही स्ानमा स्ायी बसोबास 
िएको िनी प्रमाश्णत गरेको कागजात दरखासत फारम िनने श्दनिनदा ३ मश्हना अगाश्ड सममको श्सफाररसको आधारमा । स्ायी बसोबास िएको श्जलला 
बाहके अनयत्र श्जललाबाट नागररकता श्लएको िएमा सो गनु्मपना्मको कारण उललेख िएको पत्र नागररकता जारी गनने श्जलला प्रशासन काया्मलयबाट श्लएको, 
श्नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) को सपष्टीकरण खणडको (१) मा उललेख िएको श्जललामा श्ववाह गरी वा बसाइसँराइ गरी गएको 
िएमा श्ववाहको हकमा श्ववाह दता्म प्रमाणपत्र र बसाइसँराइको हकमा छाडेको र गएको स्ानीय तहको बसाइसँराइ गरेको खलुने कागजात ।

 द्रष्टवय ः 
क)  अनिुवको अवश्ध आवशयक पनने श्वज्ापनहरूको हकमा समबश्नधत पदका लाश्ग तोश्कएको दरखासत श्दन पाउने अश्नतम श्मश्त समममा नयनूतम सेवा अवश्ध 

परूा िएको हुनपुननेछ । दोबबर दसतरुको मयादलाई उमरे, शशै्षिक योगयता, अनिुव अवश्ध र अनय योगयताको प्रयोजनका लाश्ग गणना गररने छैन । 
ख) समान पदमा उममदेवार बनन पाउने वयवस्ा निएकोले समान पदमा दरखासत श्दन पाइने छैन । 
ग) आयोगविारा तोश्कएको मयादश्ित्र पेस निएको वा नयनूतम योगयता नपगेुको वा तोश्कएको अनय श्ववरण नखलेुको वा तोश्कएको दसतरु नबझुाएको दरखासत 

सवीकतृ त गररने छैन । 
घ) सहयोगी लेखक माग गनने उममदेवारले श्लश्खत परीषिा सरुु हुनिुनदा कमतीमा ७ (सात) श्दन अगावै आयोगको समबश्नधत काया्मलयमा समपक्म  राखनपुननेछ । 

अनय्ा सहयोगी लेखक उपलबध गराउन आयोग बाधय हुनेछैन । 
ङ)  श्लश्खत परीषिामा उत्ीण्म हुने उममदेवारले अनतवा्मता्म श्दनिुनदा अगाश्ड शशै्षिक योगयताको सककल प्रमाणपत्र, नागररकता प्रमाणपत्र, सेवाको अनिुव 

आवशयक पननेमा समबश्नधत काया्मलय प्रमखुबाट प्रमाश्णत गराएको सककल प्रश्त, आफूले दरखासत श्दएको सेवा समहू समबनधी पररषद ्मा दता्म हुनपुनने पदहरू 
िएमा सो पररषद ्मा दता्म/नवीकरण िएको प्रमाणपत्रको सककल प्रश्त, सतर वतृश्द् िएको िए सतर वतृश्द् िएको पत्र त्ा समावेशी एवं खलुातफ्म  दरखासत श्दने 
उममदेवारका लाश्ग पेस गनु्मपनने िनी उललेख गररएका कागजातहरूको सककलका सा्ै प्रश्तश्लश्प अश्नवाय्म रूपमा पेस गनु्मपननेछ । 

च)  दरखासत श्दने अश्नतम श्मश्तश्ित्र श्नधा्मररत शशै्षिक योगयता हाश्सल गररसकेको हुनपुननेछ । श्वदशेी संस्ामा अधययन गरेका उममदेवारहरूले समबश्नधत 
श्नकायबाट आफूले प्राप्त गरेको योगयताको समकषिता श्नधा्मरण गराएको हुनपुननेछ ।

 तर नेपालका श्वश्वश्वद्ालयहरूबाट श्नधा्मररत शशै्षिक योगयता परूा गरी श्नधा्मररत पदमा आवेदन श्दने उममदेवारहरूले श्सङ्गल दसतरु बझुाएर दरखासत श्दने 
अश्नतम श्दनसमम दरखासत सा् पेस गनु्मपनने नयनूतम शशै्षिक योगयताको प्रमाणपत्र वा लबधाङ्क श्ववरण पत्र (रिानसश्क्र्पट) समयावश्धको कारणले पेस 
गन्म नसकने उममदेवारहरूको हकमा, यश्द उक्त श्सङ्गल दसतरु बझुाएर दरखासत श्दने अश्नतम श्दनश्ित्र समबश्नधत श्वश्वश्वद्ालयबाट परीषिाफल प्रकाश्शत 
िइसकेको रहछे र सो पष्ु्टयाइ ँहुने गरी समबश्नधत श्वश्वश्वद्ालय वा श्शषिण संस्ाबाट समबश्नधत श्वद्ा्थीले सो अश्वश्धश्ित्र उक्त उपाश्धको सबै परीषिाहरू 
उत्ीण्म गररसकेको (सबै वष्म/सेमसेटरका परीषिा, ्ेश्सस, प्राश्कटकल र अनय आवशयकता परूा गररसकेको वयहोरा) िनने श्ववरण सश्हतको पत्र र सबै 
सेमसेटरको लबधाङ्क पत्र पेस गरेमा तयसता उममदेवारको नयनूतम योगयता परूा िएको माश्ननेछ । 

छ)  श्वज्ापन नमबर एक पटक छनाेट गररसकेपश्छ पनुनः संशोधन नहुने हुदँा श्वश्वसत िई श्वज्ापन नं. छनाेट गनु्मपननेछ । 
ज) परीषिामा परीषिा्थीले अश्नवाय्म रूपमा कालो मसीको मात्र प्रयोग गनु्मपननेछ अनय्ा उत्रपशु्सतका रद्द हुनेछ । 
झ) दरखासत श्दने पदका लाश्ग आवशयक नयनूतम शशै्षिक योगयता समबनधी श्ववरण अनलाइन फाराम िनने क्रममा हने्म सश्कनेछ ।
ञ)  पाठ्यक्रम आयोगको वेबसाइट www.psc.sudurpashchim.gov.np बाट प्राप्त गन्म सश्कनेछ । 
ट) कोश्िड-१९ सङ्क्रामक रोगबाट श्सज्मना हुन सकने सवासथय जोश्खमलाई मधयनजर गरी आयोगबाट सञचालन हुने प्रश्तयोश्गतातमक परीषिालाई वयवश्स्त 

र प्रिावकारी रूपमा सञचालन गन्म सङ्क्रमणको श्वशषे अवस्ामा सवासथय समबनधी मापदणड अपनाइनेछ ।
ठ) दरखासत िनने तररका समबनधी जानकारीका लाश्ग वेबसाइटमा राश्खएको User Manual हने्म सश्कनेछ ।

समपक्फ  ः ०९१–५२७६००, Website:- http://psc.sudurpashchim.gov.np, Email:- ppsc.p7@gmail.com
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