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प्रदेश लोक सेवा आयोग 
सदूुरपश् िम प प्रदेश 

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

 

प्रदेश ननजाम पती सेवाका स्वास््य सेवा तर्फ को िौथो तहका प्राववनधक पदहरुको  
खलुा तथा सम पावेशी प्रनतयोनगतात्म पक नलश्खत परीक्षाको ववज्ञापन 

 

सूिना नं०५÷२०७८–०७९        नम पनतिः-२०७९।०२।११ 
 

कम पफिारी सम पायोजन ऐन, २०७५ को दर्ा १२ को व्यवस्था  अनसुार प्रदेश सरकार र 
अन्तगफत ररक्त भएका देहायका पदहरुम पा खलुा तथा सम पावेशी प्रनतयोनगतात्म पक परीक्षाद्धारा स्थायी 
पदपूनतफ गनुफपने भएकोले देहाय बम पोश्जम प योग्यता पगेुका उम्मे पदवारहरुबाट 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. नबज्ञापन नं पद, सेवा, समू पह नबज्ञापनको वकनसम प पदसंख्या 

1 513/078-79  अ.न.म पी ,स्वास््य, पश्ललक हेल्थ ननसफङ्ग खलुा 3 

2 514/078-79  अ.न.म पी ,स्वास््य, पश्ललक हेल्थ ननसफङ्ग म पवहला 1 

3 515/078-79  अ.न.म पी ,स्वास््य, पश्ललक हेल्थ ननसफङ्ग आददवासी÷जनजाती 1 

4 516/078-79  अ.न.म पी ,स्वास््य, पश्ललक हेल्थ ननसफङ्ग म पधेसी 1 

5 517/078-79  वैद्य,स्वास््य, आयवेुद, जनरल आयवेुद खलुा 1 

6 518/078-79  ल्याबअनसस्टेण्ट,स्वास््य, मे प.ल्या.टे., ज.मे प.ल्या.टे. खलुा 2 

7 519/078-79  ल्याबअनसस्टेण्ट,स्वास््य, मे प.ल्या.टे., ज.मे प.ल्या.टे. म पवहला 1 

8 520/078-79  ल्याबअनसस्टेण्ट,स्वास््य, मे प.ल्या.टे., ज.मे प.ल्या.टे. आददवासी÷जनजाती 1 

9 521/078-79  अ.हे.व./कोल्डिेन अनसषे्टण्ट, स्वास््य, हेल्थ इन्स्पेक्सन खलुा 10 

10 522/078-79  अ.हे.व./कोल्डिेन अनसषे्टण्ट, स्वास््य, हेल्थ इन्स्पेक्सन म पवहला 3 

11 523/078-79  अ.हे.व./कोल्डिेन अनसषे्टण्ट, स्वास््य, हेल्थ इन्स्पेक्सन आददवासी÷जनजाती 2 

12 524/078-79  अ.हे.व./कोल्डिेन अनसषे्टण्ट, स्वास््य, हेल्थ इन्स्पेक्सन म पधेसी 2 

13 525/078-79  अ.हे.व./कोल्डिेन अनसषे्टण्ट, स्वास््य, हेल्थ इन्स्पेक्सन दनलत 1 

जम्म पा 29 

 

नोटिः- यस सम्बन्धी अन्य सम्पूणफ प्रावधानहरु यस आयोगको नम पनत २०७९।२।११ गते प्रकाश्शत सूिना नं. 
६/०७८-०७९को देहाय खण्डम पा उल्लेख भए बम पोश्जम प हनुछे। 
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स्थानीय सरकारी सेवा तर्फ को स्वास््य सेवा तर्फ को िौथो तहका प्राववनधक पदहरुको  
खलुा तथा सम पावेशी प्रनतयोनगतात्म पक नलश्खत परीक्षाको ववज्ञापन 

 

सूिना नं०६÷२०७८–०७९        नम पनतिः-२०७९।०२।११ 
 

कम पफिारी सम पायोजन ऐन, २०७५ को दर्ा १२ को व्यवस्था  अनसुार स्थानीय तहहरुम पा ररक्त भएका 
देहायका पदहरुम पा खलुा तथा सम पावेशी प्रनतयोनगतात्म पक परीक्षाद्धारा स्थायी पदपूनतफ गनुफपने भएकोले देहाय 
बम पोश्जम प योग्यता पगेुका उम्मे पदवारहरुबाट 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. नबज्ञापन नं पद, सेवा, समू पह नबज्ञापनको वकनसम प पदसंख्या 

1 526/078-79  अ.न.म पी ,स्वास््य, पश्ललक हेल्थ ननसफङ्ग खलुा 85 

2 527/078-79  अ.न.म पी ,स्वास््य, पश्ललक हेल्थ ननसफङ्ग म पवहला 30 

3 528/078-79  अ.न.म पी ,स्वास््य, पश्ललक हेल्थ ननसफङ्ग आददवासी÷जनजाती 15 

4 529/078-79  अ.न.म पी ,स्वास््य, पश्ललक हेल्थ ननसफङ्ग म पधेसी 8 

5 530/078-79  अ.न.म पी ,स्वास््य, पश्ललक हेल्थ ननसफङ्ग दनलत 5 

6 531/078-79  ल्याबअनसस्टेण्ट,स्वास््य, मे प.ल्या.टे., ज.मे प.ल्या.टे. खलुा 1 

7 532/078-79  अ.हे.व., स्वास््य, हेल्थ इन्स्पेक्सन खलुा 53 

8 533/078-79  अ.हे.व., स्वास््य, हेल्थ इन्स्पेक्सन म पवहला 22 

9 534/078-79  अ.हे.व., स्वास््य, हेल्थ इन्स्पेक्सन आददवासी÷जनजाती 10 

10 535/078-79  अ.हे.व., स्वास््य, हेल्थ इन्स्पेक्सन म पधेसी 6 

11 536/078-79  अ.हे.व., स्वास््य, हेल्थ इन्स्पेक्सन दनलत 2 

 जम्म पा  237 

परीक्षाको वकनसम पिः- नलश्खत र अन्तवाफताफ ।  
नलश्खत परीक्षा नम पनतिः- पनछ प्रकाशन गररनेछ ।  
परीक्षाको म पाध्यम पिः- परीक्षाको म पाध्यम प(भाषा) नेपाली वा अग्रजेी अथवा नेपाली र अग्रजेी दवैु हनु सक्नेछ । 

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

म पार्फ त दरखास्त पेश गनफ सवकनेछ र दरखास्त पेश गने ववनध÷तररका सम्बन्धी ववस्ततृ 
वववरण https://psc.sudurpashchim.gov.np/बाट हेनफ सवकनेछ । 
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दरखास्त दस्तरुिः- प्रत्येक ववज्ञापनका लानग दरखास्त दस्तरु रु. ३००।-(तीनसय) बझुाउन ुपनेछ।सम पावेशी 
समू पह तर्फ का थप ववज्ञापनम पा आवेदन ददने उम्मे पदवारको हकम पा प्रत्येक थप समू पहका लानग 
रु. १५०।- (एकसय पिास) थप दस्तरु बझुाउन ुपनेछ ।  

दरखास्त दस्तरु बझुाउन े ववनध र स्थानिः- आयोगको अनलाईन दरखास्त प्रणालीबाट र्म पफSubmitगरेपनछMy 

Applicationम पा गएर  All Applicationम पाClickगने,त्यस पनछ आरु्ले]Applyगरेको 
नबज्ञापनकोPay Button म पाClickगने, बैंकOptionम पा राविय वाश्णज्य बैंक Selectगने 
रOnline  PaymentjfOffline Payment म पध्ये एकOptionछनौट गरर भकु्तानी 
गने। 

 Online Payment (Connect IPS)बाटदरखास्तदस्तरुभकु्तानीगनफिःOnline 

Payment, Select गरीNextम पाClickगने, त्यस पनछConnect IPS Login गरी 
तोवकएको रकम प बझुाउन ुपनेछ । 

बैंक भौचरबाट दरखास्त दस्तुर भुक्तानी गननः  Offline Payment Select 

गरीNextम पाClickगने{], त्यस पनछVoucher Generateम पाClickगने,र भौिरPrintगरी 
सोही भौिर सवहत सम्बश्न्धत बैंकम पा गई तोवकएको रकम प बझुाउन ुपनेछ। 

-नोटिः-CONNECTIPSकोDirect URL www.connectips.comबाट तथा बैंकको भौिर प्रयोग 
गरी गररएको रकम प भकु्तानी म पान्य हनु ेछैन । 

दरखास्त दस्तरु बझुाउन े अवनधिः- अनलाइन म पाध्यम पबाट दरखास्त पेश गररसकेपनछ उम्मे पदवारले प्राप्त गरेको 
Master ID र कारोबार संकेत नम्बर उल्लेख भएको भौिर सवहत वढलोम पा दोलबर दस्तरु 
नतरी दरखास्त ददन पाउन े अश्न्तम प नम पनतको भोनलपल्ट कायाफलय सम पय नभत्र (उक्त ददन 
सावफजननक नबदा पनफ गएम पा सो पनछ कायाफलय खलेुको पवहलो ददन) तोवकएको परीक्षा 
दस्तरु÷दोलबर दस्तरु अननवायफ रुपम पा बझुाउन ुपनेछ। 

अपलोड गनुफपने कागजातहरुिः-ववद्यतुीय दरखास्त पेश गने उम्मे पदवारले म पाग गररए अनसुारको सम्पूणफ वववरण भरर 
शैश्क्षक योग्यता, तानलम प, अनभुव, व्यवसाय अनमु पनत (Council)प्रम पाणपत्र,सम पावेशी समू पह खलु्न े
कागजात लगायत सम्बश्न्धत ववज्ञापनम पा तोवकएका कागजपत्र अनलाईन दरखास्त प्रणालीको 
तोवकएको स्थानम पा PDF Format म पा अपलोड गनुफ पनेछ। सबै उम्मे पदवारले आफ्नो 
नागररकताको प्रम पाणपत्रको अगानड र पछानडको भाग,हालसालै श्खिेको पासपोटफ साइजको 
र्ोटो, हस्ताक्षर JPG Format म पा तोवकएको स्थानम पा अपलोड गनुफ 
पनेछ।उम्मे पदवारहरुले ववद्यतुीय दरखास्त र्ारम प भदाफ व्यश्क्तगत वववरण शदु्धसँग भरी वववरण 
दरुुस्त भएको आरै्ले सनुनश्ित गनुफपनेछ। वववरण भदाफ अननवायफ रुपम पा उम्मे पदवारहरुले 
आफ्नै म पोबाइल नम्बर र इमे पल ठेगाना उल्लेख गनुफ पनेछ ।साथै दरखास्तम पा उल्लेख गरेको 
वववरणका सम्बन्धम पा उम्मे पदवार स्वयं पूणफ जवार्देही हनुपुनेछ। 
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दरखास्त ददन ेअश्न्तम प नम पनतिः-२०७९।०२।३१ गते सम्म प र दोलबर दस्तरु नतरी २०७९।०३।०७गते सम्म प।  
उम्मे पदवारको उमे परको हदिः-वव.स.२०७९।०२।३१ सम्म प १८ वषफ उमे पर परुा भै ४५ वषफ ननाघेको । 

वाहालवाला स्थायी ननजाम पती सेवाका कम पफिारीको हकम पा उमे परको हद लाग्न े
छैन। 

अन्तवाफताफ हनु ेनम पनतिः-नलश्खत परीक्षाको ननतजा प्रकाश्शत हुँदा सूिना प्रकाशन गररनछे।  
पदम पा रही गनुफपने काम पको वववरणिः- सेवा, समू पह सम्बन्धी प्रिनलत कानून बम पोश्जम प हनुेछ ।  
सेवा,शतफ र सवुवधािः- सेवा, शतफ र सवुवधा प्रिनलत कानून बम पोश्जम प हनुेछ।  
  

आवयक न्यूनतम प योग्यतािः  
१.अ.न.म पी, स्वास््य, पश्ललक हेल्थ ननसफङ्गिः- म पान्यता प्राप्त संस्थाबाट अ.न.म पी. कोसफ उत्तीणफ ।   
२.वैद्य,स्वास््य, आयवेुद, जनरल आयवेुदिः- म पान्यता प्राप्त श्शक्षण संस्थाबाट एस.एल.सी. उत्तीणफ गरी एक वषफको 
सहायक आयवेुद कायफकताफ कोसफ उत्तीणफ ।   

३.ल्याब अनसस्टेण्ट, स्वास््य, मे प.ल्या.टे., ज.मे प.ल्या.टेिः- म पान्यता प्राप्त श्शक्षण संस्थाबाट एस.एल.सी. उत्तीणफ गरी 
ल्याव अनसषे्टण्टको एक वषफको कोसफ उत्तीणफ ।   

४.अ.हे.व.÷कोल्ड िेन अनसषे्टण्ट, स्वास््य, हेल्थ इन्स्पेक्सनिः- म पान्यता प्राप्त श्शक्षण संस्थाबाट अ.हे.व. वा नस.एम प.ए. 
कोसफ उत्तीणफ । 

नोटिः ग्रनेडङ प्रणाली लागू भए पिात ्एस.एल.सी. वा सो सरह परीक्षा उत्तीणफ गने उम्मे पदवारहरुको हकम पा GPA 2 वा 
सोभन्दा म पानथको ग्रडे प्वाइण्ट प्राप्त गरेकोलाई न्यूनतम प योग्यता पूरा भएको म पानननछे ।   

खलुा तथा सम पावेशी परीक्षाको लानग ववशषे सूिना  
 

(१) खलुा तथा सम पावेशी नबज्ञापनम पा दरखास्त ददने उम्मे पदवार ननजाम पती सेवा ऐन, २०४९ को दर्ा १० र स्वास््य 
सेवा ऐन, २०५३ को दर्ा १२ बम पोश्जम प अयोग्य नभएको हनु ुपनेछ ।  

(२) खलुा र सम पावेशीतर्फ को नलश्खत परीक्षा एकै नसवटङ्ग एकै नम पनत र सम पयम पा हनुछे।(प्रत्येक सेवा÷समू पह र खलुा 
तथा सम पावेशी समू पहको लानग छुट्टाछुटै्ट परीक्षा ददन ुपने छैन)  

(३) नलश्खत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मे पदवारहरुको ननतजा वणाफनकु्रम पका आधारम पा प्रकाशन गररनेछ ।  
(४) सम पावेशी समू पहतर्फ  नलश्खत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मे पदवारहरुले सम पावेशी समू पहको प्राथनम पकताक्रम प रोज्न 

पाउने छैनन ्।उम्मे पदवारले दरखास्त र्ाराम पम पा उल्लेख गरेको सम पावेशी समू पहको आधारम पा आयोगको प्रिनलत 
व्यवस्था अनसुार उम्मे पदवारको सम पावेशी समू पह कायम प हनुेछ ।  

(५) खलुा तथा सम पावेशी समू पहतर्फ  नलश्खत परीक्षाबाट खलुा र सम पावेशी तथा एकभन्दा बढी सम पावेशी समू पहम पा 
छनौट भएका उम्मे पदवारले एक पटक म पात्र अन्तवाफताफम पा सश्म्म पनलत हनुे गरी कायफक्रम प तय हनुेछ।साथै 
अन्तवाफताफको प्राप्ताङ्क उम्मे पदवार उत्तीणफ भएको सबै समू पह (खलुा र सम पावेशी) म पा गणना गररनेछ। 

(६) सबै िरणको परीक्षा पिात प्राप्त हनु आएको योग्यताक्रम प (Merit Order) र उम्मे पदवारले रोजेको 
कायाफलयहरुको प्राथनम पकताक्रम प (Priority Order) अनसुार ननयशु्क्तको लानग नसर्ाररस गररनेछ। 

 

सम पावेशी समू पहका ववज्ञापनम पा दरखास्त ददन ेउम्मे पदवारहरुका लानग ववशेष ननदेशन 

 

सम पावेशी समू पहतर्फ का पदहरुम पा दरखास्त ददन िाहन े उम्मे पदवाहरुले दरखास्त ददने सम पयम पा देहाय अनसुारका 
कागजातहरु तयार गरी दरखास्त ददनपुनेछ। नलश्खत परीक्षाको ननतजाबाट अन्तवाफताफको लानग छनौट भएपनछ 
अन्तवाफताफ ददन आउँदा त्यस्ता कागजातहरुको सक्कल सवहत आर्ैं ले प्रम पाश्णत गरेको नक्कल समे पत साथम पा नलई आउन ु
पनेछ। उल्लेश्खत कागजातहरु दरखास्त ददने सम पयम पा कायम प रहेको नपाइएम पा जनुसकैु बखत दरखास्त रद्द हनु 
सक्नेछ।  
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क) आददवासी÷जनजातीका हकम पा नेपाल आददवासी÷जनजाती उत्थान राविय प्रनत्ान ऐनम पा सूश्िकृत भएको 
जातीको हकम पा सोही सूिीको आधारम पा, तर नेपाल आददवासी÷जनजाती उत्थान राविय प्रनत्ान ऐनम पा सूश्िकृत 
भएको जाती नभत्र एकभन्दा बढी थरहरु भएम पा सम्बश्न्धत स्थानीय तहको प्रम पखुको नसर्ाररशम पा प्रम पखु श्जल्ला 
अनधकारीबाट सूश्िकृत भएको जाती नभत्रको थर भनी प्रम पाश्णत गराएको कागजात।   

ख)  म पधेसीका हकम पा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रम पा सूिना प्रकाशन गरी तोके बम पोश्जम पको संस्थाबाट म पधेसी 
भनी प्रम पाश्णत गरेको कागजात,तर नेपाल राजपत्रम पा सूिना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म प सम्बश्न्धत स्थानीय 
तहकोप्रम पखुको नसर्ाररशम पा प्रम पखु श्जल्ला अनधकारीबाट म पधेसी भनी प्रम पाश्णत गराएको कागजात।   

ग)  दनलतका हकम पा राविय दनलत आयोगबाट सूश्िकृत भएको जातीको हकम पा सोही सूिीको आधारम पा,तर राविय 
दनलत आयोगबाट सूश्िकृत भएको जाती नभत्र एकभन्दा बढी थरहरु भएम पा सम्बश्न्धत स्थानीय तहको प्रम पखुको 
नसर्ाररशम पा प्रम पखु श्जल्ला अनधकारीबाट सूश्िकृत भएको जाती नभत्रको थर भनी प्रम पाश्णत गराएको कागजात।   

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

ङ)  वपछनडएको क्षते्रका हकम पा ननजाम पती सेवा ऐन, २०४९ को दर्ा ७ को उपदर्ा (७) को स्पवष्टकरण खण्डको 
(१) म पा उल्लेख भएका श्जल्लाम पा स्थायी बसोबास उल्लेख गरी सम्बश्न्धत श्जल्लाबाट प्राप्त गररएको 
नागररकताको प्रम पाणपत्र तथा सम्बश्न्धत स्थानीय तहबाट हाल सोही स्थानम पा स्थायी बसोबास भएको भनी 
प्रम पाश्णत गरेको कागजात दरखास्त र्ारम प भने ददन भन्दा ३ म पवहना अगाडी सम्म पको नसर्ाररशको आधारम पा । 
स्थायी बसोबास भएको श्जल्ला बाहेक अन्यत्र श्जल्लाबाट नागररकता नलएको भएम पा सो गनुफपनाफको कारण 
उल्लेख भएको पत्र नागररकता जारी गने श्जल्ला प्रशासन कायाफलयबाट नलएको, ननजाम पती सेवा ऐन, २०४९ 
को दर्ा ७ को उपदर्ा (७) को स्पवष्टकरण खण्डको (१) म पा उल्लेख भएको श्जल्लाम पा वववाह गरी वा 
बसाइँसराइ गरी गएको भएम पा वववाहको हकम पा वववाह दताफ प्रम पाणपत्र र बसाइँसराइको हकम पा छाडेको र 
गएको स्थानीय तहको बसाइँसराइ गरेको खलु्न ेकागजात। 
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क)  अनभुवको 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 हनु ुपनेछ।दोलबर दस्तरुको म्यादलाई उमे पर, 
शैश्क्षक योग्यता, अनभुव अवनध र अन्य योग्यताको प्रयोजनको लानग गणना गररने छैन।  

ख) सम पान पदम पा उम्मे पदवार बन्न पाउने व्यवस्था नभएकोले सम पान पदम पा दरखास्त ददन पाइने छैन।  
ग) आयोगद्वारा तोवकएको म्यादनभत्र पेश नभएको वा न्यूनतम प योग्यता नपगेुको वा तोवकएको अन्य 

वववरण नखलेुको वा तोवकएको दस्तरु नबझुाएको दरखास्त स्वीकृत गररन ेछैन।  
घ) सहयोगी लेखक म पाग गने उम्मे पदवारले नलश्खत परीक्षा शरुु हनु ु भन्दा कम्तीम पा ७(सात) ददन 

अगावै आयोगको सम्बश्न्धत कायाफलयम पा सम्पकफ  रानु  ु पनेछ।अन्यथा सहयोगी लेखक उपललध 
गराउन आयोग बाध्य हनुे छैन।   

ङ)  नलश्खत परीक्षाम पा उत्तीणफ हनुे उम्मे पदवारले अन्तवाफताफ ददन ु भन्दा अगाडी शैश्क्षक योग्यताको 
सक् कल प्रम पाणपत्र, नागररकता प्रम पाणपत्र, सेवाको अनभुव आवयक पनेम पा सम्बश्न्धत कायाफलय 
प्रम पखुबाट प्रम पाश्णत गराएको सक्कल प्रनत, आरु्ले दरखास्त ददएको सेवा समू पह सम्बन्धी पररषद् म पा 
दताफ हनु ुपने पदहरु भएम पा सो पररषद् म पा दताफ÷नववकरण भएको प्रम पाणपत्रको सक्कल प्रनत, स्तरवृवद्ध 
भएको भए स्तरवृवद्ध भएको पत्र तथा सम पावेशी एवं खलुातर्फ  दरखास्त ददने उम्मे पदवारको लानग 
पेश गनुफपने भनी उल्लेख गररएका कागजातहरुको सक्कलका साथै प्रनतनलवप अननवायफ रुपम पा पेश 
गनुफ पनेछ ।   
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ि)  दरखास्त ददने अश्न्तम प नम पनतनभत्र ननधाफररत शैश्क्षक योग्यता हानसल गररसकेको हनु ुपनेछ । ववदेशी 
संस्थाम पा अध्ययन गरेका उम्मे पदवारहरुले सम्बश्न्धत ननकायबाट आरू्ले प्राप्त गरेको योग्यताको 
सम पकक्षता ननधाफरण गराएको हनुपुनेछ। 

तर नेपालका ववश्वववद्यालयहरुबाट ननधाफररत शैश्क्षक योग्यता परुा गरी ननधाफररत पदम पा आवेदन ददन े
उम्मे पदवारहरुले नसङ्गल दस्तरु बझुाएर दरखास्त ददन े अश्न्तम प ददन सम्म प दरखास्त साथ पेश 
गनुफपने न्यूनतम प शैश्क्षक योग्यताको प्रम पाणपत्र वा ललधाङ्क वववरण पत्र (ट्रान्सवक्रप्ट) सम पयावनधको 
कारणले पेश गनफ नसक्न ेउम्मे पदवारहरुको हकम पा, यदद उक्त नसङ्गल दस्तरु बझुाएर दरखास्त ददन े
अश्न्तम प ददन नभत्र सम्बश्न्धत ववश्वववद्यालयबाट परीक्षार्ल प्रकाश्शत भईसकेको रहेछ र सो 
पषु्ट्याई हनुे गरी सम्बश्न्धत ववश्वववद्यालय वा श्शक्षण संस्थाबाट सम्बश्न्धत ववद्याथीले सो अववनध 
नभत्र उक्त उपानधको सबै परीक्षाहरु उत्तीणफ गररसकेको (सबै वषफ÷सेमे पष्टरका परीक्षा, थेनसस, 

प्राश्क्टकल र अन्य आवयकता पूरा गररसकेको व्यहोरा) भने्न वववरण सवहतको पत्र र सबै 
सेमे पष्टरको ललधाङ्कपत्र पेश गरेम पा त्यस्ता उम्मे पदवारको न्यूनतम प योग्यता परुा भएको म पानननेछ।  

छ)  ववज्ञापन नम्बर एक पटक छनौट गररसकेपनछ पनुिः संशोधन नहनु ेहुँदा ववश्वस्त भई ववज्ञापन नं. 
छनौट गनुफपनेछ।  

ज) परीक्षाम पा परीक्षाथीले अननवायफ रुपम पा कालो म पसीको म पात्र प्रयोग गनुफपनेछ अन्यथा उत्तरपशु्स्तका 
रद्द हनुेछ।   

झ) दरखास्त ददन े पदको लानग आवयक न्यूनतम प शैश्क्षक योग्यता सम्बन्धी वववरण अनलाइन 
र्ाराम प भने क्रम पम पा हेनफ सवकनेछ। 

ञ) पाठ्यक्रम प आयोगको वेबसाइटwww.psc.sudurpashchim.gov.npबाट प्राप्त गनफ 
सवकनछे।  

ट) कोनभड-१९ संक्राम पक रोगबाट सजृना हनु सक्ने स्वास््य जोश्खम पलाई म पध्यनजर गरी आयोगबाट 
संिालन हनुे प्रनतयोनगतात्म पक परीक्षालाई व्यवश्स्थत र प्रभावकारी रुपम पा संिालन गनफ संक्रम पणको 
ववशेष अवस्थाम पा स्वास््य सम्बन्धी म पापदण्ड अपनाइनछे। 

ठ) दरखास्त भने तररका सम्बन्धी जानकारीको लानग वेबसाईटम पा राश्खएको User Manualहेनफ 
सवकनछे। 
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