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�लिखत पर�क्षाको पर�क्षा भवन कायम ग�रएको सूचना
सूचना नं 13/०७७-७८ , �म�त २०७७/०9/01
ु
लोक सेवा आयोग, केन्��य कायार्लय, अनामनगर, काठमाण्डौको �वज्ञापन नं. १६६94-१६700/०७६-७७ सं य�
र एक�कृत, (पररा�, �शासन, लेखापर�क्षण र व्यवस्था�पका सं सद) खुला तथा समावेशी, रा.प. तृतीय �े णी
(अ�ा�व�धक), शाखा अ�धकृत वा सो सरह पदको पर�क्षा केन्� सुख�त र जुम्ला रािख �थम चरणको
��तयो�गतात्मक �लिखत पर�क्षामा उ�तणर् भएका उम्मेदवारहरुको ��तीय चरणको ��तयो�गतात्मक �लिखत
पर�क्षा कायर्�म को�भड-१९ का कारण स्थ�गत ग�रएकोमा लोक से वा आयोग, केन्��य कायार्लय �म�त
2077/08/25 को �नणर्य अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गन�
गराउने ग�र दे हाय बमोिजमको पर�क्षा केन्�मा स�ालन हुने गर� पर�क्षा केन्� तो�कएको व्यहोरा सम्बिन्धत सबैको
जानकार�को ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ ।
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पर�क्षाथ�हरुले पालना गनुप
र् न� �वषयहरु
1. पर�क्षा शुरु हुन ु भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै पर�क्षा केन्�मा आईपुग्नु पन�छ ।
2. �वेशप� र नेपाल� नाग�रकताको स�ल �माण प� वा नेपाल सरकार�ारा जार� ग�रएको फोटो स�हतको
प�रचय-प� �वना पर�क्षामा सिम्म�लत गराइने छै न।

3. पर�क्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्�ो�नक �डभाइसहरू लैजान �नषेध ग�रएको छ ।
4. पर�क्षामा कालो मसी भएको कलम/डटपेन मा� �योग गनुर् पन�छ ।
5. पर�क्षा केन्�मा �वेश गनुर् अिघ माक्स लगाइ आफ्नो �योजनको लागी स्या�नटाईजर तथा खानेपानी स्वयमले
�लई आउनु पन�छ ।

6. पर�क्षा केन्�मा �वेश गदार्, शौचालय �योग गदार् र पर�क्षा केन्�वाट वा�हर �नस्कदा एक आपसमा दुई �मटरको
दुर� कायम गनुर् पन�छ।

7. पर�क्षामा ख�टएका जनश�ीले �दएको �नद� शन पूणरु
र् पमा पालना गनुर् पन�छ।
8. उ�रपुिस्तकामा रहे को खाल� स्थान उम्मेदवार आफैले काट� गन्ती गर� बुझाउनु पन�छ।
9. को�भड-१९ बाट सं ��मत �बरा�मको ला�ग लोक सेवा आयोग, सुख�त कायार्लयमा छु �ै पर�क्षा केन्� व्यवस्था
ग�रएकोले सम्बिन्धत उम्मेदवारहरुले यस कायार्लयमा (083-520106/9848037675 वा

surkhet@psc.gov.np)

Email:

सम्पकर् गनुह
र् न
ु जानकार� गराईन्छ ।

पूणम
र् ान श्रेष्ठ
(उप स�चव)

