लोक सेवा आयोग

सख
ु �त कायार् लय, सुख�त
पर�क्षा भवन कायम ग�रएको सूचना:
सूचना नं. 14/०७७-७८ , �म�त २०७७/09/0७
लोक सेवा आयोग, सुख�त कायार्लयबाट सं चालन हुने सश� �हर� बल, नेपालको �वज्ञापन नम्बर 01/077-78(खुला/
समावेशी), सश� �हर� जवान पदको �ी सश� �हर� बल, नेपाल नं. ६ महे �र� बा�हनी मुख्यालय, सुख�तबाट �लिखत
पर�क्षाको ला�ग छनौट भएका सम्पूणर् उम्मेदवारहरुको पूव र् �कािशत कायर्�म अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य
सुरक्षा सम्बिन्ध मापदण्ड पालना गन� गराउने ग�र

�नम्न �म�त, समय र स्थानमा �लिखत पर�क्षा सं चालन हुने भएकोले

सम्बिन्धत सबैको जानकार�का ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ ।
पर�क्षा कायर्�म, पर�क्षा केन्� र समय:

�वषय: नेपाल�,अं �ज
े ी,गिणत र सेवा सम्बिन्ध

�स.

दतार् नं./रोल नं.

उम्मेदवार

पर�क्षा केन्�

नं.

दे िख - सम्म

सं ख्या

(पर�क्षा समय: 2077 पुष 18 गते �वहान 11:00 बजे, अव�ध 3 घण्टा)

1

60002-60208

100

�ी अमरज्योती नमुना मा.�ब., नेवारे , सुख�त । क - केन्�

2

60211-60440

120

�ी अमरज्योती नमुना मा.�ब., नेवारे , सुख�त । ख - केन्�

3

60441-60653

100

�ी अमरज्योती नमुना मा.�ब., नेवारे , सुख�त । ग - केन्�

4

60655-60837

100

�ी सुख�त क्याम्पस (िशक्षा), मै�ी भवन, सुख�त । क - केन्�

5

60838-61086

125

�ी सुख�त क्याम्पस (िशक्षा), मै�ी भवन, सुख�त । ख

6

61087-61325

100

�ी सुख�त क्याम्पस (िशक्षा), नयाँ भवन, सुख�त । क - केन्�

7

61328-61487

80

�ी सुख�त क्याम्पस (िशक्षा), नयाँ भवन, सुख�त । ख - केन्�

8

61488-61686

100

�ी सुख�त क्याम्पस (िशक्षा), �शास�कय भवन, सुख�त । क - केन्�

9

61689-61860

90

�ी सुख�त क्याम्पस (िशक्षा), �शास�कय भवन, सुख�त । ख - केन्�

10

61864-62105

100

�ी

मोडेल कलेज, वी.न.न.पा.-७ खजुरा, सुख�त । क - केन्�

11

62113-62316

110

�ी

मोडेल कलेज, वी.न.न.पा.-७ खजुरा, सुख�त । ख - केन्�

12

62317-62493

100

�ी ईगर��ज मा.�ब., बुलबुले गेट, सुख�त । क - केन्�

13

62495-62700

100

�ी ईगर��ज मा.�ब., बुलबुले गेट, सुख�त । ख - केन्�

14

62703-62907

100

�ी ईगर��ज मा.�ब., बुलबुले गेट, सुख�त । ग - केन्�

15

62910-63129

110

�ी ईगर��ज मा.�ब., बुलबुले गेट, सुख�त । घ - केन्�

16

63130-63338

100

�ी जन नमुना मा. �ब., वीरे न्�नगर, सुख�त । क - केन्�

17

63340-63557

100

�ी जन नमुना मा. �ब., वीरे न्�नगर, सुख�त । ख - केन्�

- केन्�
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18

63558-63779

100

�ी जन नमुना मा. �ब., वीरे न्�नगर, सुख�त । ग - केन्�

19

63780-65510

100

�ी जन नमुना मा. �ब., वीरे न्�नगर, सुख�त । घ - केन्�

20

65513-67063

100

�ी साउथ एिशयन स्कलसर्, पतेनी रोड, सुख�त । क - केन्�

21

67064-67297

100

�ी साउथ एिशयन स्कलसर्, पतेनी रोड, सुख�त । ख - केन्�

22

67301-68203

100

�ी साउथ एिशयन स्कलसर्, पतेनी रोड,

23

68204-68454

100

ु , भेटेर�नी लाईन, वी.न.पा -५, सुख�त ।
�ी दे उती टे िक्नल इिन्�चेयट

24

68458-68622

100

�ीकृष्ण मा. �ब.(10+2 भवन), ई�ाम, सख� त । क - केन्�

सुख�त । ग - केन्�

(101001-101029 समेत)

25

68624-68826

100

�ीकृष्ण मा. �ब. (10+2 भवन), ई�ाम, सख� त । ख - केन्�

26

68833-69159

100

ु तह भवन), ई�ाम, सख� त ।
�ीकृष्ण मा. �ब. (आधारभत

27

69160-69290

80

�ी लोक सेवा आयोग, पर�क्षा भवन, सुख�त । क – केन्�

28

69292-69466

92

�ी लोक सेवा आयोग, पर�क्षा भवन, सुख�त

29

�ी लोक सेवा आयोग, पर�क्षा भवन, सुख�त । ग – केन्� (को�भड – १९ बाट सं ��मत उम्मेदवारहरुको ला�ग मा�)

। ख -

केन्�

��ब्य:(पर�क्षाथ�हरुले अ�नवायर् पालना गनुप
र् न� �वषयहरु)
�वेशप� �वना पर�क्षामा सिम्म�लत नगराईने हुँदा �वेशप� साथमा �लई पर�क्षा शुरु हुन ु भन्दा १ घण्टा 30 �मनेट अगावै पर�क्षा
केन्�मा आईपुग्नु पन�छ ।

 पर�क्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्�ो�नक �डभाइसहरू लैजान �नषेध ग�रएको छ ।
 उ�रपुिस्तकामा कालो मसी भएको कलम/डटपेन मा�ै �योग गनुर् पन�छ। बस्तुगत बहु बैकिल्पक ��को उ�र �ददा (Capital
Letter मा A, B, C, D) ले�पु न� छ ।

 पर�क्षाथ�ले पर�क्षा केन्�मा आउँदा नेपाल� नाग�रकताको स�ल �माण प� अ�नवायर् �लई आउँनपु न� छ ।
 पर�क्षा केन्�मा उम्मेदवारहरुले आफ्नो �योजनको लागी माक्स, स्या�नटाईजर तथा खानेपानी �लई आउनु पन�छ ।
 उम्मेदवारहरुले पर�क्षा केन्�मा �वेश गदार्, शौचालय �योग गदार् र पर�क्षा केन्�वाट वा�हर �नस्कदा �भडभाड नग�रकन एक
आपसमा किम्तमा दुई �मटरको दुर� कायम ग�र �मैसंग तो�कएको स्थानमा जानु पन�छ।



पर�क्षाथ�हरु समूहमा भेला हुने कुराकानी गन� गनुर् हुदैन ।

 पर�क्षामा ख�टएका जनशि�ले �दएको �नद� शन पूणरु
र् पमा पालना गनुर् पन�छ।
 पर�क्षाथ�ले ले� बाँक� रहेको उ�रपुिस्तकाको खाल� ठाउँ मा आफै काट्नु पन� छ र उ�रपुिस्तका गन्ती
 को�भड-19 बाट सं��मत भएको अवस्थामा सम्पकर् नं. (०८३-५२०१०६/९८४८०३७६७५),

गर� बुझाउनु पन�छ।
इमेल (surkhet@psc.gov.np) वा

�नवेदनको माध्यमबाट सम्विन्धत उम्मेदवारले सोको जानकार� लोक सेवा आयोग, सुख�त कायार्लयमा गराउँ नपु न� छ । सं ��मत उम्मेदवारहरुको
ला�ग लोक सेवा आयोग, सुख�त कायार्लयमा छु �ै �वशेष केन्�को व्यवस्था ग�रएको छ ।

(भरत खनाल)

शाखा अ�धकृत

(पण
र् ान श्रेष्ठ)
ू म

�न. कायार्लय प्रमुख
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