लोक सेवा आयोग

बुटवल कायाालय
(परीक्षा शाखा)

बुटवल, रूपन्दे ही

फोन: ०७१-540207, 071-551328, फ्याक्स: ०7१-547807, वेवसाइटः www.psc.gov.np, इमेलः butwal@psc.gov.np

सूचना नं. ५८/२०७८-७९, मममि २०७८।१२।१३
रा.प. िृिीय श्रे णी (प्राववमिक) ववद्यालय मनरीक्षक पदको मलखखि परीक्षाको
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना।

लोक सेवा आयोग, केन्रीय कायाालयको दे हायको ववज्ञापन नं., सेवा, समूह, र पदको बुटवल परीक्षा केन्र राखी Online दरखास्ि
फाराम स्वीकृि भएका उम्मेदवारहरुको प्रमियोमगिात्मक मलखखि परीक्षा पूवमा निााररि परीक्षा कायाक्रम अनुसार मनम्न मममि, समय

र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्िि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। परीक्षाथीहरुले पालना
गनुप
ा ने मनयमहरु रष्टव्य १ र २ मा उल्ले ख गररएको छ।
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ददनको २:०0 वजे
(३ घण्टा)

रष्टव्य १:१. उम्मेदवारले उत्तरपुखस्िकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ।

२. प्रवेश-पत्र ववना कुनै पमन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सखम्ममलि गराइनेछैन साथै परीक्षाथीले प्रवेशपत्रका साथ आफ्नो नागररकिा
वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो सवहिको कुनै सक्कलै पररचयपत्र अमनवाया रुपमा मलई आउनुपनेछ।

३. परीक्षा भवनमा मोबाईल फोन िथा अन्य इलेक्रोमनक मडभाइसहरु लै जान मनषेि गररएको छ।
४. परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्याखशि ववदा पना गएमा पमन आयोगको पूव ा सूचना ववना मनिााररि कायाक्रम अनुसारको
परीक्षा कायाक्रम स्थमगि हुनेछैन।

रष्टव्य 2:-

कोमभड-१९ संक्रमणबाट सुरखक्षि रहन परीक्षाथीले अमनवाया पालना गनुपा ने थप ववषयहरु

१. परीक्षा केन्रमा प्रवेश गनुा अखघ उम्मेदवारले मास्क लगाई आफ्नो प्रयोजनको लामग स्यामनटाइजर िथा खानेपानी समेि मलई
आउनुपनेछ।

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाा, बावहर मनस्काँदा र शौचालय प्रयोग गनुप
ा दाा मभडभाड नगरीकन एक आपसमा २
(दुई) ममटरको दूरी कायम गरी क्रमैसाँग िोवकएको स्थानमा जानुपनेछ।

३. परीक्षाथीहरु समुहमा भेलाहुने, कुराकानी गने गनुह
ा ाँद
ु ै न।

४. परीक्षामा खवटएका जनशखिले ददएको मनदे शनको पूणा पालना गनुप
ा नेछ।
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...........................

कम््युटर अपरे टर

शाखा अमिकृि

(ववजय कुमार रम्िेल)

(मदनकुमार बजगाईँ)

...........................
(ध्यान कुमार थापा)
उपसखचव
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