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लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय, सखुेर्त 
 

परीक्षा भवन कायम गिरएको सूचना: 
सूचना नं. २४/०७७-७८, िमित २०७७/११/११ 

लोक सेवा आयोग, सखुत कायार्लय, सखुतको िव ापन नम्बर १४७५९-१४७६४/०७६-७७ (खलुा तथा समावशेी), राजपऽ 
अनंिकत ि तीय ौेणी (अूािविधक), खिरदार वा सो सरह पदको लािग सखुत, हमु्ला र डोल्पा परीक्षा केन्ि रािख Online  बाट  

दरखाःत फाराम ःवीकृत भएका उम्मेदवारह को ूथम चरणको ूितयोिगतात्मक िलिखत परीक्षा पूवर् िनधार्िरत परीक्षा कायर्बम 
अनसुार िनम्न िमित, समय र ःथानमा संचालन हनुे भएकोले सम्बिन्धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना ूकाशन गिरएको छ । 

ब.स िवषय पूणार्  परीक्षा ूणाली िमित र समय अविध 

१ सामान्य ान र सामान्य बौि क परीक्षण १०० बःतगुत  २०७७/११/२९ गते िदनको ११:०० ४५ िमनेट 

परीक्षा भवनह : 
िस. 
नं. 

रोल नं.  (देिख –  सम्म)  

परीक्षा केन्ि 
उम्मेदवार 
संख्या 

1 650001-650170 ौी सखुत क्याम्पस (िशक्षा),  मैऽी भवन,  सखुत । क - केन्ि  १७० 

2 650171-650345 ौी सखुत क्याम्पस (िशक्षा),  मैऽी भवन,  सखुत । ख  ‐ केन्ि  १७५ 

3 650346-650525 ौी सखुत क्याम्पस (िशक्षा),  नया ँभवन,  सखुत । क - केन्ि  १८० 

4 650526-650705 ौी सखुत क्याम्पस (िशक्षा),  नया ँभवन,  सखुत । ख - केन्ि  १८० 

5 650706-650885 ौी जन नमनुा मा. िब., वीरेन्िनगर,  सखुत । क - केन्ि  १८० 

6 650886-651055 ौी जन नमनुा मा. िब., वीरेन्िनगर,  सखुत । ख - केन्ि  १७० 

7 651056-651235 ौी जन नमनुा मा. िब., वीरेन्िनगर,  सखुत । ग - केन्ि  180 

8 651236-651415 ौी जन नमनुा मा. िब., वीरेन्िनगर,  सखुत । घ - केन्ि  180 

9 651416-651555 ौी जन नमनुा मा. िब., वीरेन्िनगर,  सखुत । ङ - केन्ि  140 

10 651556-651735 ौी देउती टेिक्नल इिन् च्यटु, भेटेरीनी लाईन,  वीरेन्िनगर -५,  सखुत ।  180 

11 651736-651915 ौीकृंण मा. िब.(१०+२ भवन),  ईऽाम,  सखत । क - केन्ि  180 

12 651916-652090 ौीकृंण मा. िब. (१०+२ भवन),  ईऽाम,  सखत । ख - केन्ि  175 

13 652091-652250 ौीकृंण मा. िब. (ूा.िव. भवन),  ईऽाम,  सखत ।   160 

14 652251-652400 ौी लोक सेवा आयोग,  परीक्षा भवन,  सखुत । क – केन्ि  150 

15 652401 देिख  बािँक 
सबै  

ौी लोक सेवा आयोग,  परीक्षा भवन,  सखुत  । ख -  केन्ि 
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लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय, सखुेर्त 
 

 

परीक्षा केन्ि: हमु्ला                                                                                    

िस. नं. रोल नं.  (देिख –  सम्म) परीक्षा केन्ि  

1 सबै उम्मेदवारह  ौी मानसरोवर क्याम्पस, िसमकोट, हमु्ला । 

परीक्षा केन्ि: डोल्पा 

िस. नं. रोल नं.  (देिख –  सम्म) परीक्षा केन्ि 

1 सबै उम्मेदवारह  ौी सरःवती मा. िब., दनैु, डोल्पा । 

 

ि ब्य:(परीक्षाथीर्ह ले अिनवायर् पालना गनुर्पन िवषयह )  

 ूवेशपऽ िवना परीक्षामा सिम्मिलत नगराईने हुँदा ूवेशपऽ साथमा िलई परीक्षा शु  हनु ुभन्दा १ घण्टा 30 िमनटे अगावै 
परीक्षा केन्िमा आईपगु्न ुपनछ । 

 परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्शोिनक िडभाइसह  लैजान िनषेध गिरएको छ । 

 उ रपिुःतकामा कालो मसी भएको कलम/डटपेन माऽै ूयोग गनुर् पनछ।  

 परीक्षाथीर्ले परीक्षा केन्िमा आउँदा नेपाली नागिरकताको सक्कल ूमाण पऽ अिनवायर् िलई आउँनपुन छ । 

 परीक्षा केन्िमा उम्मेदवारह ले आफ्नो ूयोजनको लागी माक्स, ःयािनटाईजर तथा खानेपानी िलई आउन ुपनछ  । 
 उम्मेदवारह ले परीक्षा केन्िमा ूवेश गदार्, शौचालय ूयोग गदार् र परीक्षा केन्िवाट वािहर िनःकदा िभडभाड नगिरकन एक 

आपसमा किम्तमा दईु िमटरको दरुी कायम गिर बमैसंग तोिकएको ःथानमा जान ुपनछ। 

  परीक्षाथीर्ह  समूहमा भेला हनुे कुराकानी गन गनुर् हदैुन । 

 परीक्षामा खिटएका जनशिक्तले िदएको िनदशन पूणर् पमा पालना गनुर् पनछ। 

 परीक्षाथीर्ले लेख्न बाँकी रहेको उ रपिुःतकाको खाली ठाउँमा आफै काट्न ुपन छ र उ रपिुःतका गन्ती गरी बझुाउन ुपनछ। 

 कोिभड-19 बाट संबिमत भएको अवःथामा सम्पकर्  नं. (०८३-५२०१०६), इमेल (surkhet@psc.gov.np) वा िनवेदनको माध्यमबाट 
सम्विन्धत उम्मेदवारले सोको जानकारी लोक सेवा आयोग, सखुत कायार्लयमा गराउँनपुन छ । संबिमत उम्मेदवारह को लािग लोक सेवा 
आयोग, सखुत कायार्लयमा छु ै िवशेष केन्िको व्यवःथा गिरएको छ । 

 

   
 
 
 
 

(ूमेनारायण पन्थी)                                                           (पूणर्मान ौे )              

शाखा अिधकृत                                                                       उप सिचव 
 
 
 
 


