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प्रदेश लोक सेवा आयोग 
सदूुरपश् िम प प्रदेश 

धनगढी, कैलाली 
(प्रशासन, योजना तथा सूिना प्रकाशन शाखा) 

 

स्थानीय सरकारी सेवा तर्फ का सहायक पााँिौं तहका अप्राववधधक पदहरुको 
a9'jfåf/f kbk"lt{ x'g] kb;+Vof ;DaGwL ;"rgf 

 

सूिना नं ११÷२०७९–०८०      धम पधतिः-२०७९।०८।२८ 
कम पफिारी सम पायोजन ऐन २०७५ को दर्ा १२ को व्यवस्था बम पोश्जम प सदूुरपश्िम प प्रदेश श्स्थत स्थानीय 
तहहरुम पा ररक्त रहेका पदहरुको पदपूधतफका लाधग ववधिन् न स्थानीय तहहरुबा  प्राप्त म पाग संख्याको 
प्रधतशत धनधाफरण गरी कायम प िएका बढुवाद्धारा पूधतफ हनुे पद संख्याको वववरण आयोगको अधिलेखम पा 
सरुश्ित राश्खएको छ । बढुवा तर्फ का उक्त पदहरुको पदपूधतफ स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी कानून 
बम पोश्जम प हनुे व्यहोरा समे पत सम्बश्न्धत सबैको जानकारीका लाधग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ । 

स्थानीय सरकारी सेवा तर्फ का सहायक पााँिौं तहका अप्राववधधक पदहरुको 
खलुा तथा सम पावेशी प्रधतयोधगतात्म पक धलश्खत परीिाको ववज्ञापन 

 

सूिना नं १२÷२०७९–०८०        धम पधतिः-२०७९।०८।२८ 
कम पफिारी सम पायोजन ऐन २०७५ को दर्ा १२ को व्यवस्था बम पोश्जम प सदूुरपश्िम प प्रदेश श्स्थत स्थानीय 
तहहरुम पा ररक्त िएका देहायका पदहरुम पा खलुा तथा सम पावेशी प्रधतयोधगतात्म पक परीिाद्धारा स्थायी 
पदपूधतफ गनुफपने िएकोले देहाय बम पोश्जम प योग्यता पगेुका उम्मे पदवारहरुबा  दरखास्त आह्वान गररन्छ । 
तोवकएको न्यूनतम प योग्यता पगेुका उम्मे पदवारहरुले आयोगको ववद्यतुीय दरखास्त प्रणाली 
http://ppsconline.sudurpashchim.gov.np म पार्फ त दरखास्त ददन ुपनेछ । 

 

क्र.सं. धबज्ञापन नं पद, सेवा, समू पह 
धबज्ञापनको 
वकधसम प 

पदसंख्या 
परीिा धम पधत र सम पय 

(प्रथम प िरण) 
कैवर्यत 

1 101/079-80  

सहायक, प्रशासन, सा.प्र. 

खलुा 

26 

२०७९।११।२७ 
धबहानको ११:०० 

बजे 

दोस्रो िरणको 
धलश्खत परीिाको 
धम पधत प्रथम प िरणको 
परीिाको नधतजा 
प्रकाशन हुाँदा तय 
गररनेछ । 

लेखा सहायक, प्रशासन, लेखा 8 

आ.ले.प., प्रशासन, लेखा 5 

जम्म पा  39 

2 102/079-80  सहायक, प्रशासन, सा.प्र. म पवहला 10 

3 103/079-80  सहायक, प्रशासन, सा.प्र. आ.ज. 5 

कुल जम्म पा   54   
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परीिाको वकधसम पिः-  धलश्खत, कम््य ुर सीप परीिण र अन्तवाफताफ ।  
दोस्रो िरणको धलश्खत परीिा धम पधतिः- प्रथम प िरणको परीिाको नधतजा प्रकाशन हुाँदा तय गररनछे ।  
परीिाको म पाध्यम पिः-  परीिाको म पाध्यम प (िाषा) नपेाली वा अग्रजेी अथवा नेपाली र अग्रजेी दवैु हनु सक्नछे । 

दरखास्तको म पाध्यम पिः- धबज्ञावपत सबै पदहरुम पा अनलाइन दरखास्त प्रणाली म पार्फ त दरखास्त बझुाउन ु पनेछ । 
आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली http://ppsconline.sudurpashchim.gov.np  

म पार्फ त दरखास्त पेश गनफ सवकनेछ र दरखास्त पेश गने ववधध÷तररका सम्बन्धी ववस्ततृ वववरण 
https://psc.sudurpashchim.gov.np/ बा  हेनफ सवकनछे ।   

दरखास्त दस्तरुिः-    प्रत्येक ववज्ञापनका लाधग दरखास्त दस्तरु रु. ४००।- (िार सय) बझुाउन ुपनेछ । 
सम पावेशी समू पह तर्फ का थप ववज्ञापनम पा आवेदन ददने उम्मे पदवारको हकम पा थप समू पह 
प्रत्येकका लाधग रु. २००।-(दईु सय) थप दस्तरु बझुाउन ुपनेछ ।  
साथै उम्मे पदवारले अनलाइन प्रणालीम पा छनौ  गरेको सेवा/समू पहको क्लष्टरका आधारम पा 
एक िन्दा बढी क्लष्टर प्रत्येकका लाधग थप रु २०० (दईु सय) का दरले परीिा दस्तरु 
बझुाउन ुपनेछ । 

 

दरखास्त दस्तरु बझुाउन े ववधध र स्थानिः- आयोगको अनलाईन दरखास्त प्रणालीबा  र्म पफ Submit गरेपधछ My 

Application   म पा गएर  All Application म पा Click गने, त्यस पधछ आरु्ले] Apply 

गरेको धबज्ञापनको Pay Button म पा Click गने, बैंक Option म पा राविय वाश्णज्य बैंक 
Select गने र Online  Payment jf Offline Payment म पध्ये एक Option छनौ  
गरर िकु्तानी गने । 

 Online Payment (Connect IPS) बा  दरखास्त दस्तरु िकु्तानी गनफिः Online 

Payment, Select गरी Next म पा Click गने, त्यस पधछ Connect IPS Login गरी 
तोवकएको रकम प बझुाउन ुपनेछ ।  

बैंक भौचरबाट दरखास्त दस्तुर भुक्तानी गननः  Offline Payment Select गरी 
Next  म पा Click गने {], त्यस पधछ Voucher Generate म पा Click गने, र िौिर 
Print गरी सोही िौिर सवहत सम्बश्न्धत बैंकम पा गई तोवकएको रकम प बझुाउन ुपनेछ । 

 

-नो िः- CONNECTIPS को Direct URL www.connectips.com बा  तथा बैंकको िौिर प्रयोग 
गरी गररएको रकम प िकु्तानी म पान्य हनु ेछैन । 

दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेअवधधिः- अनलाइन म पाध्यम पबा  दरखास्त पेश गररसके पधछ उम्मे पदवारले प्राप्त गरेको Master 

ID र कारोबार संकेत नम्बर उल्लेख िएको िौिर सवहत वढलोम पा दोब्बर दस्तरु धतरी दरखास्त 
ददन पाउने अश्न्तम प धम पधतको िोधलपल्  कायाफलय सम पय धित्र (उक्त ददन सावफजधनक धबदा पनफ 
गएम पा सो पधछ कायाफलय खलेुको पवहलो ददन) तोवकएको परीिा दस्तरु÷दोब्बर दस्तरु अधनवायफ 
रुपम पा बझुाउन ुपनेछ ।   

अपलोड गनुफपने कागजातहरुिः- ववद्यतुीय दरखास्त पेश गने उम्मे पदवारले म पाग गररए अनसुारको सम्पूणफ वववरण िरर 
शैश्िक योग्यता, सम पावेशी समू पह खलु्न े कागजात लगायत सम्बश्न्धत ववज्ञापनम पा तोवकएका 
कागजपत्र अनलाईन दरखास्त प्रणालीको तोवकएको स्थानम पा PDF Format म पा अपलोड गनुफ  

 

 

http://ppsconline.sudurpashchim.gov.np/
https://psc.sudurpashchim.gov.np/
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पनेछ। सबै उम्मे पदवारले आफ्नो नागररकताको प्रम पाणपत्रको अगाधड र पछाधडको िाग,  हालसालै 
श्खिेको पासपो फ साइजको र्ो ो, हस्तािर JPG Format म पा तोवकएको स्थानम पा अपलोड 
गनुफ पनेछ । तोवकएको Format म पा कागजात पेश निएम पा प्रवेश पत्र वप्रन्  नहनु ेिएकाले 
तोवकएको  Format मै प कागजात अपलोड गनुफ पनेछ ।  

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग (कायफसंिालन) धनददफशका, २०७८ को दर्ा १२ बम पोश्जम प दरखास्त 
पेश निएम पा वा लापरवावह तररकाले पेश गरेम पा दरखास्त रुज ुगदाफकै बखत रद्द हनुे र पधछ 
कुनै पधन बाहानाम पा रद्द िएका दरखास्त उपर कुनै पधन सनुवुाइ नहनुे िएकाले दरखास्त 
र्ाराम प िदाफ ववशेष ध्यान ददन ुपनेछ । 

 दरखास्त ददन ेअश्न्तम प धम पधतिः-२०७९।०९।१९ गते सम्म प र दोब्बर दस्तरु धतरी २०७९।०९।२६ गते सम्म प ।  
उम्मे पदवारको उमे परको हदिः-परुुष उम्मे पदवारको हकम पा २०७९।०९।१९ सम्म प १८ वषफ उमे पर परुा िै ३५ 

वषफ ननाघेको र म पवहला तथा अपाङ्ग उम्मे पदवारहरुको हकम पा ४० वषफ ननाघेको ।  
वाहालवाला स्थायी धनजाम पती सेवाका कम पफिारीको हकम पा उमे परको हद लाग्ने छैन। 

अन्तवाफताफ तथा कम््य ुर सीप परीिण हनु ेधम पधतिः- धलश्खत परीिाको नधतजा प्रकाश्शत हुाँदा सूिना प्रकाशन गररनेछ ।  
पदम पा रही गनुफपने काम पको वववरणिः- सेवा, समू पह सम्बन्धी प्रिधलत कानून बम पोश्जम प हनुेछ । 

सेवा, शतफ र सवुवधािः- सेवा, शतफ र सवुवधा प्रिधलत कानून बम पोश्जम प हनुछे ।  
सेवा सम्बन्धी म पन्त्रालय/स्थानीय तह- सेवा, समू पह, उपसमू पह संिालन गने सम्बश्न्धत स्थानीय तह  ।   
आवयक न्यूनतम प शैश्िक योग्यतािः  
!. सहायक, प्रशासन, साम पान्य प्रशासनिः म पान्यता प्राप्त श्शिण संस्थाबा  प्रववणता प्रम पाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणफ 
@. लेखा सहायक/आ.ले.प., प्रशासन, लेखािः म पान्यता प्राप्त श्शिण संस्थाबा  व्यवस्थापन वा वाश्णज्यशास्त्रम पा प्रवीणता 

प्रम पाणपत्र वा अथफशास्त्र, गश्णत वा तथयांकशास्त्र वा जनप्रशासन म पध्ये कुनै एक मू पल ववषय धलई प्रवीणता 
प्रम पाणपत्र वा सो सरह उत्तीणफ ।  

नो िः ग्रधेडङ प्रणाली लागू िए पिात ्किा ११ र १२ का प्रत्येक ववषयहरु (सैद्धाश्न्तक एवं प्रयोगात्म पक) म पा न्यूनतम प 
D+  / Cumulative Grade Point Average (C.G.P.A ) 1.6 रहेको शैश्िक प्रम पाणपत्रलाई म पान्यता ददइनेछ । 

 

खलुा तथा सम पावेशी परीिाको लाधग ववशषे सूिना  
 

(१) खलुा तथा सम पावेशी धबज्ञापनम पा दरखास्त ददन ेउम्मे पदवार धनजाम पती सेवा ऐन, २०४९ को दर्ा १० बम पोश्जम प 
अयोग्य निएको हनु ुपनेछ  

(२) प्रथम प िरण र वद्धतीय िरण गरी दईु िरणम पा परीिा हनुे  पदहरुको लाधग प्रथम प िरण उत्तीणफ गरेको 
उम्मे पदवारहरुलाई म पात्र वद्धतीय िरणम पा सहिाधग गराइने छ । 

(३) प्रथम प िरण (First Phase) को परीिाम पा उत्तीणफ हनुको लाधग प्रथम प िरणको पूणाफङ्कको ४० (िालीस) 
प्रधतशत अंक प्राप्त गनुफ पनेछ । प्रथम प िरणको परीिाम पा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको सत प्रधतशत अंक 
दितीय िरण (Second Phase) को परीिाको प्राप्ताङ्कम पा जोडी कूल अंकको आधारम पा धलश्खत 
परीिाको नधतजा प्रकाशन गररनेछ ।  

(४) खलुा र सम पावेशीतर्फ को धलश्खत परीिा एकै धसव ङ्ग एकै धम पधत र सम पयम पा हनुेछ । (प्रत्येक सेवा÷समू पह र 
खलुा तथा सम पावेशी समू पहको लाधग छुट्टाछुटै्ट परीिा ददन ुपने छैन)  

(५) खलुा तथा सम पावेशीतर्फ को धलश्खत परीिाबा  कम््य ुर सीप परीिण र अन्तवाफताफका लाधग छनौ  
िएका उम्मे पदवारहरुको नधतजा प्रकाशन गदाफ वणाफनकु्रम पका आधारम पा एकम पषु्ठ प्रकाशन गररनेछ ।  
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(६) धलश्खत परीिाबा  छनौ  िएका उम्मे पदवारहरुले कम््य ुर सीप परीिण र अन्तवाफताफम पा सश्म्म पधलत हनु 
अगाडी स्थानीय तहहरुको प्राथधम पकताक्रम प अधनवायफ रुपले िनुफ पनेछ। प्राथधम पकता निने 
उम्मे पदवारहरुलाई अन्तवाफताफम पा सहिागी गराइने छैन । 

 (७) सम पावेशी समू पहतर्फ  धलश्खत परीिाबा  छनौ  िएका उम्मे पदवारहरुले सम पावेशी समू पहको प्राथधम पकताक्रम प रोज्न 
पाउने छैनन ् । उम्मे पदवारले दरखास्त र्ाराम पम पा उल्लेख गरेको सम पावेशी समू पहको आधारम पा आयोगको 
प्रिधलत व्यवस्था अनसुार उम्मे पदवारको सम पावेशी समू पह कायम प हनुछे ।  

(८) खलुा तथा सम पावेशी समू पहतर्फ  धलश्खत परीिाबा  खलुा र सम पावेशी तथा एकिन्दा बढी सम पावेशी समू पहम पा 
छनौ  िएका उम्मे पदवारले एक प क म पात्र अन्तवाफताफम पा सश्म्म पधलत हनुे गरी कायफक्रम प तय हनुेछ । साथै 
कम््य ुर सीप परीिण र अन्तवाफताफको प्राप्ताङ्क उम्मे पदवार उत्तीणफ िएको सबै समू पह (खलुा र सम पावेशी) म पा 
गणना गररनेछ। 

(९) सबै िरणको परीिा पिात प्राप्त हनु आएको योग्यताक्रम प (Merit Order) र उम्मे पदवारले रोजेको स्थानीय 
तहहरुको प्राथधम पकताक्रम प (Priority Order) अनसुार धनयशु्क्तको लाधग धसर्ाररस गररनेछ । 

 

 सम पावेशी समू पहका ववज्ञापनम पा दरखास्त ददन ेउम्मे पदवारहरुका लाधग ववशेष धनदेशन 
 

सम पावेशी समू पहतर्फ का पदहरुम पा दरखास्त ददन िाहन े उम्मे पदवाहरुले दरखास्त ददने सम पयम पा देहाय अनसुारका 
कागजातहरु तयार गरी दरखास्त ददनपुनेछ। धलश्खत परीिाको नधतजाबा  अन्तवाफताफको लाधग छनौ  िएपधछ अन्तवाफताफ 
ददन आउाँदा त्यस्ता कागजातहरुको सक्कल सवहत आर्ैं ले प्रम पाश्णत गरेको नक्कल समे पत साथम पा धलई आउन ुपनेछ । 
उल्लेश्खत कागजातहरु दरखास्त ददने सम पयम पा कायम प रहेको नपाइएम पा जनुसकैु बखत दरखास्त रद्द हनु सक्नछे ।  
क) आददवासी÷जनजाधतका हकम पा नेपाल आददवासी÷जनजाधत उत्थान राविय प्रधतष्ठान ऐनम पा सूश्िकृत िएको जाधतको 

हकम पा सोही सूिीको आधारम पा, तर नेपाल आददवासी÷जनजाधत उत्थान राविय प्रधतष्ठान ऐनम पा सूश्िकृत िएको 
जाधत धित्र एकिन्दा बढी थरहरु िएम पा सम्बश्न्धत स्थानीय तहको प्रम पखुको धसर्ाररशम पा प्रम पखु श्जल्ला 
अधधकारीबा  सूश्िकृत िएको जाधत धित्रको थर िनी प्रम पाश्णत गराएको कागजात ।   

ख)  म पधेसीका हकम पा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रम पा सूिना प्रकाशन गरी तोके बम पोश्जम पको संस्थाबा  म पधेसी िनी 
प्रम पाश्णत गरेको कागजात, तर नेपाल राजपत्रम पा सूिना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म प सम्बश्न्धत स्थानीय तहको 
प्रम पखुको धसर्ाररशम पा प्रम पखु श्जल्ला अधधकारीबा  म पधेसी िनी प्रम पाश्णत गराएको कागजात ।   

ग)  दधलतका हकम पा राविय दधलत आयोगबा  सूश्िकृत िएको जाधतको हकम पा सोही सूिीको आधारम पा, तर राविय 
दधलत आयोगबा  सूश्िकृत िएको जाधत धित्र एकिन्दा बढी थरहरु िएम पा सम्बश्न्धत स्थानीय तहको प्रम पखुको 
धसर्ाररशम पा प्रम पखु श्जल्ला अधधकारीबा  सूश्िकृत िएको जाधत धित्रको थर िनी प्रम पाश्णत गराएको कागजात।   

घ)  अपाङ्गका हकम पा स्वीकृत श्िवकत्सकको धसर्ाररशम पा सम पाज कल्याणपररषद÷सम्बश्न्धत स्थानीय तहबा  अपाङ्गता 
प्रम पाश्णत गरेको पररियपत्र । 

ङ)  वपछधडएको िते्रका हकम पा धनजाम पती सेवा ऐन, २०४९ को दर्ा ७ को उपदर्ा (७) को स्पवष्टकरण खण्डको 
(१) म पा उल्लेख िएका श्जल्लाम पा स्थायी बसोबास उल्लेख गरी सम्बश्न्धत श्जल्लाबा  प्राप्त गररएको नागररकताको 
प्रम पाणपत्र तथा सम्बश्न्धत स्थानीय तहबा  हाल सोही स्थानम पा स्थायी बसोबास िएको िनी प्रम पाश्णत गरेको 
कागजात दरखास्त र्ारम प िने ददन िन्दा ३ म पवहना अगाडी सम्म पको धसर्ाररशको आधारम पा । स्थायी बसोबास 
िएको श्जल्ला बाहेक अन्यत्र श्जल्लाबा  नागररकता धलएको िएम पा सो गनुफपनाफको कारण उल्लेख िएको पत्र 
नागररकता जारी गने श्जल्ला प्रशासन कायाफलयबा  धलएको, धनजाम पती सेवा ऐन, २०४९ को दर्ा ७ को उपदर्ा 
(७) को स्पवष्टकरण खण्डको (१) म पा उल्लेख िएको श्जल्लाम पा वववाह गरी वा बसाइाँसराइ गरी गएको िएम पा 
वववाहको हकम पा वववाह दताफ प्रम पाणपत्र र बसाइाँसराइको हकम पा छाडेको र गएको स्थानीय तहको बसाइाँसराइ 
गरेको खलु्ने कागजात । 
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क)  अनिुवको अवधध आवयक पने ववज्ञापनहरुको हकम पा सम्बश्न्धत पदको लाधग तोवकएको दरखास्त ददन पाउने 
अश्न्तम प धम पधत सम्म पम पा न्यूनतम प सेवा अवधध पूरा िएको हनु ुपनेछ । दोब्बर दस्तरुको म्यादलाई उमे पर, शैश्िक 
योग्यता, अनिुव अवधध र अन्य योग्यताको प्रयोजनको लाधग गणना गररने छैन ।  

ख) सम पान पदम पा उम्मे पदवार बन्न पाउने व्यवस्था निएकोले सम पान पदम पा दरखास्त ददन पाइने छैन ।  
ग) आयोगिारा तोवकएको म्यादधित्र पेश निएको वा न्यूनतम प योग्यता नपगेुको वा तोवकएको अन्य वववरण नखलेुको 

वा तोवकएको दस्तरु नबझुाएको दरखास्त स्वीकृत गररने छैन ।  
घ) सहयोगी लेखक म पाग गने उम्मे पदवारले धलश्खत परीिा शरुु हनु ुिन्दा कम्तीम पा ७ (सात) ददन अगावै आयोगको 

सम्बश्न्धत कायाफलयम पा सम्पकफ  राख्न ुपनेछ।अन्यथा सहयोगी लेखक उपलब्ध गराउन आयोग बाध्य हनुे छैन।   
ङ)  धलश्खत परीिाम पा उत्तीणफ हनुे उम्मे पदवारले अन्तवाफताफ ददन ुिन्दा अगाडी शैश्िक योग्यताको सक् कल प्रम पाणपत्र, 

नागररकता प्रम पाणपत्र, सेवाको अनिुव आवयक पनेम पा सम्बश्न्धत कायाफलय प्रम पखुबा  प्रम पाश्णत गराएको सक्कल 
प्रधत, आरु्ले दरखास्त ददएको सेवा समू पह सम्बन्धी पररषद् म पा दताफ हनु ु पने पदहरु िएम पा सो पररषद् म पा 
दताफ÷नववकरण िएको प्रम पाणपत्रको सक्कल प्रधत, स्तरवृवद्ध िएको िए स्तरववृद्ध िएको पत्र तथा सम पावेशी एवं 
खलुातर्फ  दरखास्त ददने उम्मे पदवारको लाधग पेश गनुफपने िनी उल्लेख गररएका कागजातहरुको सक्कलका साथै 
प्रधतधलवप अधनवायफ रुपम पा पेश गनुफ पनेछ ।   

ि)  दरखास्त ददने अश्न्तम प धम पधत धित्र धनधाफररत शैश्िक योग्यता हाधसल गररसकेको हनु ुपनेछ । ववदेशी संस्थाम पा 
अध्ययन गरेका उम्मे पदवारहरुले सम्बश्न्धत धनकायबा  आरू्ले प्राप्त गरेको योग्यताको सम पकिता धनधाफरण 
गराएको हनुपुनेछ । 

तर नेपालका ववश्वववद्यालयहरुबा  धनधाफररत शैश्िक योग्यता परुा गरी धनधाफररत पदम पा आवेदन ददन े
उम्मे पदवारहरुले धसङ्गल दस्तरु बझुाएर दरखास्त ददने अश्न्तम प ददन सम्म प दरखास्त साथ पेश गनुफपने न्यूनतम प 
शैश्िक योग्यताको प्रम पाणपत्र वा लब्धाङ्क वववरण पत्र (ट्रान्सवक्र् ) सम पयावधधको कारणले पेश गनफ नसक्न े
उम्मे पदवारहरुको हकम पा, यदद उक्त धसङ्गल दस्तरु बझुाएर दरखास्त ददन े अश्न्तम प ददन धित्र सम्बश्न्धत 
ववश्वववद्यालयबा  परीिार्ल प्रकाश्शत िईसकेको रहेछ र सो पषु्ट्याई हनुे गरी सम्बश्न्धत ववश्वववद्यालय वा 
श्शिण संस्थाबा  सम्बश्न्धत ववद्याथीले सो अववधध धित्र उक्त उपाधधको सबै परीिाहरु उत्तीणफ गररसकेको (सबै 
वषफ÷सेमे पष्टरका परीिा, थेधसस, प्राश्क् कल र अन्य आवयकता पूरा गररसकेको व्यहोरा) िने्न वववरण सवहतको 
पत्र र सबै सेमे पष्टरको लब्धाङ्कपत्र पेश गरेम पा त्यस्ता उम्मे पदवारको न्यूनतम प योग्यता परुा िएको म पाधननछे ।  

छ)  ववज्ञापन नम्बर एक प क छनौ  गररसकेपधछ पनुिः संशोधन नहनुे हुाँदा ववश्वस्त िई ववज्ञापन नं. छनौ  
गनुफपनेछ ।  

ज) परीिाम पा परीिाथीले अधनवायफ रुपम पा कालो म पसीको म पात्र प्रयोग गनुफपनेछ अन्यथा उत्तरपशु्स्तका रद्द हनुछे ।   
झ) दरखास्त ददन ेपदको लाधग आवयक न्यूनतम प शैश्िक योग्यता सम्बन्धी वववरण अनलाइन र्ाराम प िने क्रम पम पा 

हेनफ सवकनछे । 

ञ)  पाठ्यक्रम प आयोगको वेबसाइ  www.psc.sudurpashchim.gov.np बा  प्राप्त गनफ सवकनेछ ।  
 ) कोधिड-१९ संक्राम पक रोगबा  सजृना हनु सक्न ेस्वास्थय जोश्खम पलाई म पध्यनजर गरी आयोगबा  संिालन हनु े

प्रधतयोधगतात्म पक परीिालाई व्यवश्स्थत र प्रिावकारी रुपम पा संिालन गनफ संक्रम पणको ववशेष अवस्थाम पा स्वास्थय 
सम्बन्धी म पापदण्ड अपनाइनछे । 

ठ) दरखास्त िने तररका सम्बन्धी जानकारीको लाधग वेबसाई म पा राश्खएको User Manual  हेनफ सवकनेछ । 
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