प्रदे श लोक सेवा आयोग
सुदूरपश्िम प प्रदे श

(प्रशासन,

धनगढी, कैलाली

योजना तथा सूिना प्रकाशन शाखा)

प्रदे श ननजाम पती सेवा अन्तगगत नेपाल इश्जननयङर

सेवा पााँिौं र िौथो तहका प्राववनधक पदहरुको
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÷

–

सूिना नं १० २०७८ ०७९

नम पनतिः-२०७९।०३।०८

कम पगिारी सम पायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था बम पोश्जम प सुदूरपश्िम प प्रदे श र अन्तगगत
ननकायम पा ङरक्त रहेका पदहरुको पदपूनतगका लानग भौनतक पूवागधार ववकास म पन्रालय सुदूरपश्िम प प्रदे श,
धनगढी, कैलालीबाट प्राप्त म पाग सं ख्याको प्रनतशत ननधागरण गरी कायम प भएका आ.प्र. तथा बढु वाद्धारा पूनतग
हुने पद सं ख्याको वववरण आयोगको अनभले खम पा सुरश्ित राश्खएको छ । बढु वा तफगका उक्त पदहरुको
पदपूनतग प्रदे श ननजाम पती सेवा सम्बन्धी कानून बम पोश्जम प हुने व्यहोरा सम पेत सम्बश्न्धत सबैको जानकारीका
लानग यो सूिना प्रकाशन गङरएको छ ।

प्रदे श ननजाम पती सेवा अन्तगगत नेपाल इश्जननयङर

सेवा पााँिौं र िौथो तहका प्राववनधक पदहरुको

खुला तथा सम पावेशी प्रनतयोनगतात्म पक नलश्खत परीिाको ववज्ञापन

÷

–

सूिना नं ११ २०७८ ०७९

नम पनतिः-२०७९।०३।०८

कम पगिारी सम पायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था अनुसार प्रदे श सरकार र अन्तगगत ङरक्त भएका
दे हायका पदहरुम पा खुला तथा सम पावेशी प्रनतयोनगतात्म पक परीिाद्धारा स्थायी पदपूनतग गनुप
ग ने भएकोले दे हाय
बम पोश्जम प योग्यता पुगेका उम्म पेदवारहरुबाट दरखास्त आह्वान गङरन्छ । तोवकएको न्यूनतम प योग्यता पुगेका
उम्म पेदवारहरुले आयोगको ववद्युतीय दरखास्त प्रणाली http://ppsconline.sudurpashchim.gov.np
म पाफगत दरखास्त ददनु पनेछ ।
क) पााँिौं तहका प्राववनधक पदहरु
क्र.सं .

नबज्ञापन नं

पद, सेवा, सम पूह, उपसम पूह

1

537/078-79

सब-इश्जननयर, इश्ज., नसनभल, जनरल/हाइवे

खुला

3

2

538/078-79

सब-इश्जननयर, इश्ज., नसनभल, जनरल/हाइवे

म पवहला

1

3

539/078-79

सब-इश्जननयर, इश्ज., नसनभल, ववश्डि

एण्ि आवकगटे क्ट

खुला

2

4

540/078-79

सब-इश्जननयर, इश्ज., नसनभल, ववश्डि

एण्ि आवकगटे क्ट

म पवहला

1

5

541/078-79

सब-इश्जननयर, इश्ज., नसनभल, ववश्डि

आददवासी÷जनजाती

1

hDdf
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1

नबज्ञापनको वकनसम प

एण्ि आवकगटे क्ट

म पाग पदसं ख्या

ख) िौथो तहका प्राववनधक पदहरु
क्र.सं .

नबज्ञापन नं

पद, सेवा, सम पूह

1

542/078-79

2

543/078-79

3

544/078-79

नबज्ञापनको वकनसम प

खानेपानी तथा सरसफाई टे श्क्ननसयन,इश्ि. सेवा, नसनभल,
स्याननटरी

खानेपानी तथा सरसफाई टे श्क्ननसयन,इश्ि. सेवा, नसनभल,
स्याननटरी

खानेपानी तथा सरसफाई टे श्क्ननसयन,इश्ि. सेवा, नसनभल,
स्याननटरी

म पाग पदसं ख्या

खुला

2

म पवहला

1

आददवासी÷जनजाती

1

hDdf
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परीिाको वकनसम पिः-

नलश्खत र अन्तवागताग ।

नलश्खत परीिा नम पनतिः-

पनछ प्रकाशन गङरनेछ ।

परीिाको म पाध्यम पिः-

परीिाको म पाध्यम प (भाषा) नेपाली वा अग्रेजी अथवा नेपाली र अग्रेजी दुवै हुन सक्नेछ ।

दरखास्तको म पाध्यम पिः-

नबज्ञावपत सबै पदहरुम पा अनलाइन दरखास्त प्रणाली म पाफगत दरखास्त बुझाउनु पनेछ ।
आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली

http://ppsconline.sudurpashchim.gov.np

म पाफगत दरखास्त पेश गनग सवकनेछ र दरखास्त पेश गने ववनध÷तङरका सम्बन्धी ववस्तृत वववरण

https://psc.sudurpashchim.gov.np/
दरखास्त दस्तुरिः-

बाट हेन ग सवकनेछ ।

पााँिौं तहको प्रत्येक ववज्ञापनका लानग दरखास्त दस्तुर रु. ४००।- (िारसय) र सम पावेशी
सम पूह तफगका थप ववज्ञापनम पा आवेदन ददने उम्म पेदवारको हकम पा प्रत्येक थप सम पूहका लानग
रु. २००।- (दुईसय) थप दस्तुर बुझाउनु पनेछ ।
िौथो तहको प्रत्येक ववज्ञापनका लानग दरखास्त दस्तुर रु. ३००।- (तीन सय) र
सम पावेशी सम पूह तफगका थप ववज्ञापनम पा आवेदन ददने उम्म पेदवारको हकम पा प्रत्येक थप
सम पूहका लानग रु. १५०।-(एकसय पिास) थप दस्तुर बुझाउनु पनेछ ।

दरखास्त दस्तुर बुझाउने ववनध र स्थानिः- आयोगको अनलाईन दरखास्त प्रणालीबाट फम पग

Application

म पा गएर

गरे को नबज्ञापनको

Pay Button म पा Click

Select गने

र

Submit

All Application म पा Click गने, त्यस
गने, बैंक

Option

गरे पनछ

पनछ आफुले]

My

Apply

म पा राविय वाश्णज्य बैंक

Online Payment jf Offline Payment म पध्ये

एक

Option छनौट

गङर भुक्तानी गने ।

Online Payment (Connect IPS)

बाट दरखास्त दस्तुर भुक्तानी गनगिः

Payment, Select गरी Next म पा Click

गने, त्यस पनछ

Online

Connect IPS Login गरी

तोवकएको रकम प बुझाउनु पनेछ ।

बैंक भौचरबाट दरखास्त दस्तुर भुक्तानी गननः

Next

म पा

Print

गरी सोही भौिर सवहत सम्बश्न्धत बैंकम पा गई तोवकएको रकम प बुझाउनु पनेछ ।

Click

गने{], त्यस पनछ

Offline Payment Select गरी

2

Voucher Generate

म पा

Click

गने, र भौिर

-नोटिः- CONNECTIPS को Direct URL www.connectips.com

बाट तथा बैंकको भौिर प्रयोग

गरी गङरएको रकम प भुक्तानी म पान्य हुने छै न ।
दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवनधिः- अनलाइन म पाध्यम पबाट दरखास्त पेश गङरसके पनछ उम्म पेदवारले प्राप्त गरे को

ID र

Master

कारोबार सं केत नम्बर उडलेख भएको भौिर सवहत वढलोम पा दोब्बर दस्तुर नतरी दरखास्त

ददन पाउने अश्न्तम प नम पनतको भोनलपडट कायागलय सम पय नभर (उक्त ददन सावगजननक नबदा पनग
गएम पा सो पनछ कायागलय खुलेको पवहलो ददन) तोवकएको परीिा दस्तुर÷दोब्बर दस्तुर अननवायग
रुपम पा बुझाउनु पनेछ ।
अपलोि गनुपग ने कागजातहरुिः- ववद्युतीय दरखास्त पेश गने उम्म पेदवारले म पाग गङरए अनुसारको सम्पूणग वववरण भङर
शैश्िक योग्यता, सम पावेशी सम पूह खुडने कागजात लगायत सम्बश्न्धत ववज्ञापनम पा तोवकएका
कागजपर अनलाईन दरखास्त प्रणालीको तोवकएको स्थानम पा

PDF Format म पा

अपलोि गनुग

पनेछ। सबै उम्म पेदवारले आफ्नो नागङरकताको प्रम पाणपरको अगानि र पछानिको भाग, हालसालै
श्खिेको पासपोटग साइजको फोटो, हस्तािर

JPG Format म पा

तोवकएको स्थानम पा अपलोि

गनुग पनेछ । उम्म पेदवारहरुले ववद्युतीय दरखास्त फारम प भदाग व्यश्क्तगत वववरण शुद्धसाँग भरी
वववरण दुरुस्त भएको आफैले

सुननश्ित गनुप
ग नेछ । वववरण भदाग अननवायग रुपम पा

उम्म पेदवारहरुले आफ्नै म पोबाइल नम्बर र इम पेल ठे गाना उडलेख गनुग पनेछ । साथै दरखास्तम पा
उडलेख गरे को वववरणका सम्बन्धम पा उम्म पेदवार स्वयं पूणग जवाफदे ही हुनपु नेछ ।
दरखास्त ददने अश्न्तम प नम पनतिः-२०७९।०३।२८ गते सम्म प र दोब्बर दस्तुर नतरी २०७९।०४।०३ गते सम्म प ।
उम्म पेदवारको उम पेरको हदिः-पुरुष उम्म पेदवारको हकम पा २०७९।०३।२८ सम्म प १८ वषग उम पेर पुरा भै ३५
वषग ननाघेको र म पवहला तथा अपाङ्ग उम्म पेदवारहरुको हकम पा ४० वषग ननाघेको ।
वाहालवाला स्थायी ननजाम पती सेवाका कम पगिारीको हकम पा उम पेरको हद लाग्ने छै न।

अन्तवागताग हुने नम पनतिः- नलश्खत परीिाको ननतजा प्रकाश्शत हुाँदा सूिना प्रकाशन गङरनेछ ।

पदम पा रही गनुपग ने काम पको वववरणिः- सेवा, सम पूह सम्बन्धी प्रिनलत कानून बम पोश्जम प हुनेछ ।
सेवा, शतग र सुववधािः- सेवा, शतग र सुववधा प्रिनलत कानून बम पोश्जम प हुनछ
े ।

सेवा सम्बन्धी म पन्रालयिः- सेवा, सम पूह, उपसम पूह सं िालन गने सुदूरपश्िम प प्रदे श अन्तगगतका म पन्रालय ।

आवयक न्यूनतम प शैश्िक योग्यतािः
क) पााँिौं तहका प्राववनधक पदहरु (पद, सेवा, सम पूह र उपसम पूह):
१. सब-इश्िननयर, इश्ि., नसनभल, जनरलिः म पान्यता प्राप्त श्शिण सं स्थाबाट नसनभल इश्िननयङरङ्ग ववषयम पा प्रम पाणपर तह
वा सो सरह उत्तीणग ।
२. सब-इश्िननयर, इश्ि., नसनभल, हाइवेिः म पान्यता प्राप्त श्शिण सं स्थाबाट सम्बश्न्धत इश्िननयङरङ्ग ववषयम पा प्रम पाणपर
तह वा सो सरह उत्तीणग ।
३.सब-इश्िननयर, इश्ि., नसनभल, ववश्डि

एण्ि आवकगटे क्टिः म पान्यता प्राप्त श्शिण सं स्थाबाट नसनभल वा आवकगटे क्िरल

इश्िननयङरङ्ग ववषयम पा प्रम पाणपर तह वा सो सरह उत्तीणग ।
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ख) िौथो तहका प्राववनधक पदहरु (पद, सेवा, सम पूह र उपसम पूह):
१. खानेपानी तथा सरसफाई टे श्क्ननसयन, इश्ि., नसनभल, स्याननटरीिः म पान्यता प्राप्त श्शिण सं स्थाबाट एस.एल.सी. वा
सो सरह उत्तीणग गरी खानेपानी तथा सरसफाई ववषयम पा तानलम प प्राप्त वा सम्बश्न्धत ववषयम पा २ वषगको अनुभव
प्राप्त ।
नोटिः ग्रेनि

प्रणाली लागू भए पिात् एस.एल.सी. वा सो सरह परीिा उत्तीणग गने उम्म पेदवारहरुको हकम पा GPA 2 वा

सोभन्दा म पानथको ग्रेि प्वाइण्ट प्राप्त गरे कोलाई न्यूनतम प योग्यता पूरा भएको म पानननेछ ।

खुला तथा सम पावेशी परीिाको लानग ववशेष सूिना
(१)

खुला तथा सम पावेशी नबज्ञापनम पा दरखास्त ददने उम्म पेदवार ननजाम पती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० बम पोश्जम प
अयोग्य नभएको हुन ु पनेछ ।

(२)

खुला र सम पावेशीतफगको नलश्खत परीिा एकै नसवटङ्ग एकै नम पनत र सम पयम पा हुनेछ । (प्रत्येक सेवा÷सम पूह र
खुला तथा सम पावेशी सम पूहको लानग छु ट्टाछु ट्टै परीिा ददनु पने छै न)

(३)
(४)

ु म पका आधारम पा प्रकाशन गङरनेछ ।
नलश्खत परीिाबाट छनौट भएका उम्म पेदवारहरुको ननतजा वणागनक्र

सम पावेशी सम पूहतफग नलश्खत परीिाबाट छनौट भएका उम्म पेदवारहरुले सम पावेशी सम पूहको प्राथनम पकताक्रम प रोज्न
पाउने छै नन् । उम्म पेदवारले दरखास्त फाराम पम पा उडले ख गरे को सम पावेशी सम पूहको आधारम पा आयोगको
प्रिनलत व्यवस्था अनुसार उम्म पेदवारको सम पावेशी सम पूह कायम प हुनछ
े ।

(५)

खुला तथा सम पावेशी सम पूहतफग नलश्खत परीिाबाट खुला र सम पावेशी तथा एकभन्दा बढी सम पावेशी सम पूहम पा
छनौट भएका उम्म पेदवारले एक पटक म पार अन्तवागतागम पा सश्म्म पनलत हुने गरी कायगक्रम प तय हुनेछ । साथै
अन्तवागतागको प्राप्ताङ्क उम्म पेदवार उत्तीणग भएको सबै सम पूह (खुला र सम पावेशी) म पा गणना गङरनेछ।

(६)

सबै िरणको परीिा पिात प्राप्त हुन आएको योग्यताक्रम प
कायागलयहरुको प्राथनम पकताक्रम प

(Priority Order) अनुसार

(Merit Order)

र उम्म पेदवारले रोजेको

ननयुश्क्तको लानग नसफाङरस गङरनेछ ।

सम पावेशी सम पूहका ववज्ञापनम पा दरखास्त ददने उम्म पेदवारहरुका लानग ववशेष ननदे शन

सम पावेशी सम पूहतफगका पदहरुम पा दरखास्त ददन िाहने उम्म पेदवाहरुले दरखास्त ददने सम पयम पा दे हाय अनुसारका

कागजातहरु तयार गरी दरखास्त ददनुपनेछ। नलश्खत परीिाको ननतजाबाट अन्तवागतागको लानग छनौट भएपनछ अन्तवागताग

ददन आउाँदा त्यस्ता कागजातहरुको सक्कल सवहत आफैंले प्रम पाश्णत गरे को नक्कल सम पेत साथम पा नलई आउनु पनेछ ।
उडलेश्खत कागजातहरु दरखास्त ददने सम पयम पा कायम प रहेको नपाइएम पा जुनसुकै बखत दरखास्त रद्द हुन सक्नेछ ।
क)

आददवासी÷जनजानतका हकम पा नेपाल आददवासी÷जनजानत उत्थान राविय प्रनतष्ठान ऐनम पा सूश्िकृत भएको जानतको

हकम पा सोही सूिीको आधारम पा, तर नेपाल आददवासी÷जनजानत उत्थान राविय प्रनतष्ठान ऐनम पा सूश्िकृत भएको

जानत नभर एकभन्दा बढी थरहरु भएम पा सम्बश्न्धत स्थानीय तहको प्रम पुखको नसफाङरशम पा प्रम पुख श्जडला
ख)

ग)

घ)

अनधकारीबाट सूश्िकृत भएको जानत नभरको थर भनी प्रम पाश्णत गराएको कागजात ।

म पधेसीका हकम पा नेपाल सरकारले नेपाल राजपरम पा सूिना प्रकाशन गरी तोके बम पोश्जम पको सं स्थाबाट म पधेसी भनी

प्रम पाश्णत गरे को कागजात, तर नेपाल राजपरम पा सूिना प्रकाशन गरी सं स्था नतोकेसम्म प सम्बश्न्धत स्थानीय तहको
प्रम पुखको नसफाङरशम पा प्रम पुख श्जडला अनधकारीबाट म पधेसी भनी प्रम पाश्णत गराएको कागजात ।

दनलतका हकम पा राविय दनलत आयोगबाट सूश्िकृत भएको जानतको हकम पा सोही सूिीको आधारम पा, तर राविय

दनलत आयोगबाट सूश्िकृत भएको जानत नभर एकभन्दा बढी थरहरु भएम पा सम्बश्न्धत स्थानीय तहको प्रम पुखको
नसफाङरशम पा प्रम पुख श्जडला अनधकारीबाट सूश्िकृत भएको जानत नभरको थर भनी प्रम पाश्णत गराएको कागजात।

अपाङ्गका हकम पा स्वीकृत श्िवकत्सकको नसफाङरशम पा सम पाज कडयाणपङरषद÷सम्बश्न्धत स्थानीय तहबाट अपाङ्गता
प्रम पाश्णत गरे को पङरियपर ।
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)

वपछनिएको िेरका हकम पा ननजाम पती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) को स्पविकरण खण्िको
(१) म पा उडलेख भएका श्जडलाम पा स्थायी बसोबास उडलेख गरी सम्बश्न्धत श्जडलाबाट प्राप्त गङरएको नागङरकताको
प्रम पाणपर तथा सम्बश्न्धत स्थानीय तहबाट हाल सोही स्थानम पा स्थायी बसोबास भएको भनी प्रम पाश्णत गरे को

कागजात दरखास्त फारम प भने ददन भन्दा ३ म पवहना अगािी सम्म पको नसफाङरशको आधारम पा । स्थायी बसोबास

भएको श्जडला बाहेक अन्यर श्जडलाबाट नागङरकता नलएको भएम पा सो गनुप
ग नागको कारण उडलेख भएको पर
नागङरकता जारी गने श्जडला प्रशासन कायागलयबाट नलएको, ननजाम पती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा

(७) को स्पविकरण खण्िको (१) म पा उडलेख भएको श्जडलाम पा वववाह गरी वा बसाइाँसराइ गरी गएको भएम पा
वववाहको हकम पा वववाह दताग प्रम पाणपर र बसाइाँसराइको हकम पा छािे को र गएको स्थानीय तहको बसाइाँसराइ
गरे को खुडने कागजात ।

b|i6JoM
क)

ख)
ग)

घ)
)

अनुभवको अवनध आवयक पने ववज्ञापनहरुको हकम पा सम्बश्न्धत पदको लानग तोवकएको दरखास्त ददन पाउने

अश्न्तम प नम पनत सम्म पम पा न्यूनतम प सेवा अवनध पूरा भएको हुन ु पनेछ । दोब्बर दस्तुरको म्यादलाई उम पेर, शैश्िक
योग्यता, अनुभव अवनध र अन्य योग्यताको प्रयोजनको लानग गणना गङरने छै न ।

सम पान पदम पा उम्म पेदवार बन्न पाउने व्यवस्था नभएकोले सम पान पदम पा दरखास्त ददन पाइने छै न ।

आयोगद्वारा तोवकएको म्यादनभर पेश नभएको वा न्यूनतम प योग्यता नपुगेको वा तोवकएको अन्य वववरण नखुलेको
वा तोवकएको दस्तुर नबुझाएको दरखास्त स्वीकृत गङरने छै न ।

सहयोगी ले खक म पाग गने उम्म पेदवारले नलश्खत परीिा शुरु हुन ु भन्दा कम्तीम पा ७ (सात) ददन अगावै आयोगको
सम्बश्न्धत कायागलयम पा सम्पकग राख्नु पनेछ।अन्यथा सहयोगी ले खक उपलब्ध गराउन आयोग बाध्य हुने छै न।

नलश्खत परीिाम पा उत्तीणग हुने उम्म पेदवारले अन्तवागताग ददनु भन्दा अगािी शैश्िक योग्यताको सक्कल प्रम पाणपर,
नागङरकता प्रम पाणपर, सेवाको अनुभव आवयक पनेम पा सम्बश्न्धत कायागलय प्रम पुखबाट प्रम पाश्णत गराएको सक्कल
प्रनत, आफुले दरखास्त ददएको सेवा सम पूह सम्बन्धी पङरषद्म पा दताग हुन ु पने पदहरु भएम पा सो पङरषद्म पा
दताग÷नववकरण भएको प्रम पाणपरको सक्कल प्रनत, स्तरवृवद्ध भएको भए स्तरवृवद्ध भएको पर तथा सम पावेशी एवं
खुलातफग दरखास्त ददने उम्म पेदवारको लानग पेश गनुप
ग ने भनी उडले ख गङरएका कागजातहरुको सक्कलका साथै
प्रनतनलवप अननवायग रुपम पा पेश गनुग पनेछ ।

ि)

दरखास्त ददने अश्न्तम प नम पनत नभर ननधागङरत शैश्िक योग्यता हानसल गङरसकेको हुन ु पनेछ । ववदे शी सं स्थाम पा
अध्ययन गरे का उम्म पेदवारहरुले सम्बश्न्धत ननकायबाट आफूले प्राप्त गरे को योग्यताको सम पकिता ननधागरण
गराएको हुनपु नेछ ।
तर नेपालका ववश्वववद्यालयहरुबाट ननधागङरत शैश्िक योग्यता पुरा गरी ननधागङरत पदम पा आवेदन ददने
उम्म पेदवारहरुले नसङ्गल दस्तुर बुझाएर दरखास्त ददने अश्न्तम प ददन सम्म प दरखास्त साथ पेश गनुप
ग ने न्यूनतम प
शैश्िक योग्यताको प्रम पाणपर वा लब्धाङ्क वववरण पर (ट्रान्सवक्रप्ट) सम पयावनधको कारणले पेश गनग नसक्ने
उम्म पेदवारहरुको हकम पा, यदद उक्त नसङ्गल दस्तुर बुझाएर दरखास्त ददने अश्न्तम प ददन नभर सम्बश्न्धत
ववश्वववद्यालयबाट परीिाफल प्रकाश्शत भईसकेको रहेछ र सो पुष्ट्याई हुने गरी सम्बश्न्धत ववश्वववद्यालय वा
श्शिण सं स्थाबाट सम्बश्न्धत ववद्याथीले सो अववनध नभर उक्त उपानधको सबै परीिाहरु उत्तीणग गङरसकेको (सबै
वषग÷सेम पेिरका परीिा, थेनसस, प्राश्क्टकल र अन्य आवयकता पूरा गङरसकेको व्यहोरा) भन्ने वववरण सवहतको
पर र सबै सेम पेिरको लब्धाङ्कपर पेश गरे म पा त्यस्ता उम्म पेदवारको न्यूनतम प योग्यता पुरा भएको म पानननेछ ।
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छ)

ाँ ा ववश्वस्त भई ववज्ञापन नं. छनौट
ववज्ञापन नम्बर एक पटक छनौट गङरसकेपनछ पुनिः सं शोधन नहुने हुद
गनुप
ग नेछ ।

ज)

परीिाम पा परीिाथीले अननवायग रुपम पा कालो म पसीको म पार प्रयोग गनुप
ग नेछ अन्यथा उत्तरपुश्स्तका रद्द हुनछ
े ।

झ)

दरखास्त ददने पदको लानग आवयक न्यूनतम प शैश्िक योग्यता सम्बन्धी वववरण अनलाइन फाराम प भने क्रम पम पा
हेन ग सवकनेछ ।

ञ)

पाठ्यक्रम प आयोगको वेबसाइट

www.psc.sudurpashchim.gov.np बाट

प्राप्त गनग सवकनेछ ।

ट)

कोनभि-१९ सं क्राम पक रोगबाट सृजना हुन सक्ने स्वास््य जोश्खम पलाई म पध्यनजर गरी आयोगबाट सं िालन हुने
प्रनतयोनगतात्म पक परीिालाई व्यवश्स्थत र प्रभावकारी रुपम पा सं िालन गनग सं क्रम पणको ववशेष अवस्थाम पा स्वास््य
सम्बन्धी म पापदण्ि अपनाइनेछ ।

ठ)

दरखास्त भने तङरका सम्बन्धी जानकारीको लानग वेबसाईटम पा राश्खएको User Manual हेन ग सवकनेछ ।

;Dks{M)(!–%@&^)),Website:-http://psc.sudurpashchim.gov.np, Email:- ppsc.p7@gmail.com
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