लोक सेवा आयोग

दिपायल कायाालय
लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना ।
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उम्मेिवारहरु

रष्टव्य :-

 उम्मेिवारहरुले प्रवेश पत्र, नागररकताको सक्कि वा राष्ट्ष्िय पररचयपत्र वा यस्तै अन्द्य पररचय िुल्ने कुनै तष्ट्स्िरसहितको सरकारी

तनकायिाट जारी भएको अन्द्य कुनै प्रमाणपत्र समेत अतनवायय रुपमा साथमा शलई आउनु पने छ ।

 परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन, क्यालकुलेटर र अन्द्य कागजातहरु पुर्ा रुपमा ननषेध गररएको छ ।
 परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनप
ुा ने छ ।

 परीक्षा कोठा पत्ता लगाउने समेत प्रयोजनका लागग उम्मेिवारहरु परीक्षाको १ घण्टा अगाडी नै परीक्षा भवन पगु ग सक्नप
ु नेछ ।
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