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ु ेर्त
परीक्षा केन्ि: हुम्ला
िस. नं.

रोल नं. (दे िख – सम्म)

1

सबै उम्मेदवारह

परीक्षा केन्ि
ौी मानसरोवर क्याम्पस, िसमकोट, हुम्ला ।

परीक्षा केन्ि: डोल्पा
िस. नं.

रोल नं. (दे िख – सम्म)

1

सबै उम्मेदवारह

परीक्षा केन्ि
ौी सरःवती मा. िब., दुनै, डोल्पा ।

ि ब्य:(परीक्षाथीर्ह ले अिनवायर् पालना गनुप
र् न िवषयह )
 ूवेशपऽ िवना परीक्षामा सिम्मिलत नगराईने हुँदा ूवेशपऽ साथमा िलई परीक्षा शु हुन ु भन्दा १ घण्टा 30 िमनेट अगावै
परीक्षा केन्िमा आईपुग्नु पनछ ।

 परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्शोिनक िडभाइसह

लैजान िनषेध गिरएको छ ।

 उ रपुिःतकामा कालो मसी भएको कलम/डटपेन माऽै ूयोग गनुर् पनछ।
 परीक्षाथीर्ले परीक्षा केन्िमा आउँ दा नेपाली नागिरकताको सक्कल ूमाण पऽ अिनवायर् िलई आउँ नपु न छ ।
 परीक्षा केन्िमा उम्मेदवारह ले आफ्नो ूयोजनको लागी माक्स, ःयािनटाईजर तथा खानेपानी िलई आउनु पनछ ।
 उम्मेदवारह ले परीक्षा केन्िमा ूवेश गदार्, शौचालय ूयोग गदार् र परीक्षा केन्िवाट वािहर िनःकदा िभडभाड नगिरकन एक
आपसमा किम्तमा दुई िमटरको दुरी कायम गिर बमैसंग तोिकएको ःथानमा जानु पनछ।



परीक्षाथीर्ह

समूहमा भेला हुने कुराकानी गन गनुर् हुदैन ।

 परीक्षामा खिटएका जनशिक्तले िदएको िनदशन पूणर् पमा पालना गनुर् पनछ।
 परीक्षाथीर्ले लेख्न बाँकी रहेको उ रपुिःतकाको खाली ठाउँ मा आफै काट्नु पन छ र उ रपुिःतका गन्ती गरी बुझाउनु पनछ।
 कोिभड-19 बाट सं बिमत भएको अवःथामा सम्पकर् नं. (०८३-५२०१०६), इमेल (surkhet@psc.gov.np) वा िनवेदनको

माध्यमबाट

सम्विन्धत उम्मेदवारले सोको जानकारी लोक सेवा आयोग, सुखत कायार्लयमा गराउँ नपु न छ । सं बिमत उम्मेदवारह को लािग लोक सेवा
आयोग, सुखत कायार्लयमा छु ै िवशेष केन्िको व्यवःथा गिरएको छ ।
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