
लोक सेवा आयोग 

सुखेर्त कायार्लय 
 

 
फोन नं. ०८३-५२०१०६, याक्स नं. ०८३-५२१८०३, website: www.psc.gov.np,  Email: surkhet@psc.gov.np 

 
वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

सूचना नं. :-१४/०७९- ८०, िमित: २०७९/०५/१० 
रा.प. अनं. िद्बतीय ेणी (प्रािविधक), गणक पदको  

 िलिखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गिरएको  सूचना  । 
 

  लोक सेवा आयोग, सखुेर्त कायार्लय, सखुेर्तको िवज्ञापन नं. १४८६६/०७८-७९ (खुला) रा.प.अनं. िद्बतीय ेणी (प्रािविधक), आिथर्क योजना 

तथा तथ्या  सेवा, तथ्या  समूह, गणक पदको लािग  सुखेर्त परीक्षा के द्र  राखी अनलाइन दरखा त वीकृत भएका उ मेदवारह को िलिखत परीक्षा 
िन न िमित, समय र थानमा संचालन हुने भएकोले स बि धत सबैको जानकारीको लािग यो सचूना प्रकाशन गिरएको छ । 
परीक्षा कायर्क्रम  
क्र.सं. िवज्ञापन नं. पद, सेवा, समहू पत्र िमित, समय, अविध 

१ 
१४८६६/०७८-७९ 

(खलुा) 
गणक, आिथर्क योजना तथा 
तथ्या  सेवा, तथ्या  समहू  

प्रथम पत्र २०७९/०५/२८, (िदनको २:०० बजे), ४५ िमनेट
िद्बतीय पत्र २०७९/०५/२८, (िदनको ३:१५ बजे), २ घ  टा १५ िमनटे

 

परीक्षा के द्र 
क्र.स. रोल नं. परीक्षा के द्र
१ सबै उ मेदवार ी लोक सेवा आयोग, सखुेर्त कायार्लय (परीक्षा भवन), परीक्षा के द्र । 

 

द्र  ट य :- (परीक्षाथीर्ह ले अिनवायर् पमा पालना गनुर् पनेर् िवषयह ) 
१.  प्रवेशपत्र िबना परीक्षामा सि मिलत नगराइने हुदँा प्रवेशपत्र अिनवायर् पमा साथमा िलई परीक्षा स चालन हुन ुभ दा क तीमा १ घ टा अगावै परीक्षा 
भवनमा आइपगु्नुपनेर्छ । प्रवेशपत्रको प्रितिलिप आव यक पनेर् उ मेदवारले यस कायार्लयबाट अिनवायर् पमा परीक्षा संचालन हुन ुभ दा एक िदन 
अगावै प्रवेशपत्र िलइसक्न ुपनेर्छ । 

२.  परीक्षा िदन आँउदा नेपाली नागिरकताको सक् कल प्रमाण पत्र वा नेपाल सरकारद्बारा जारी गिरएको फोटो सिहतको कुनै पिन पिरचय-पत्र सिहत  
उपि थत हुनुहोला अ यथा परीक्षामा सि मिलत गराइने छैन । 

३.  परीक्षामा खिटएका जनशिक्तले िदएको िनदेर्शन पणूर् पमा पालना गनुर् पनेर्छ । 
४.  व तगुत बहुवैकि पक हुने परीक्षामा परीक्षाथीर्ले उ र लेख्दा अंगे्रजी ठूलो अक्षर (Capital letters): A, B, C, D  मा लेख्नपुनेर्छ ।  
५.  परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अ य इलेक्ट्रोिनक िडभाइसह  लैजान िनषेध गिरएको छ ।  
६.  परीक्षामा कालो मसी भएको कलम/ डटपेन मात्र प्रयोग गनुर् पनेर्छ । 
७.  उ मेदवारले अिनवायर् पमा मा क लगाई परीक्षा के द्रमा प्रवेश गनुर् पनेर्छ  साथै आ नो प्रयोजनको लािग यािनटाइजर तथा खानेपानी वयंले िलई 
आउन ुपनेर्छ । 

८.  परीक्षा के द्रमा प्रवेश गदार्, शौचालय प्रयोग गदार् र परीक्षा के द्रबाट बािहर िन कदा एक आपसमा भौितक दरुी कायम गनुर् पनेर्छ । 
९.  परीक्षाथीर्ह ले समहूमा भेला हुने ज ता कायर्ह  गनर् पाइने छैन । 
१०. परीक्षा हल र शौचालयमा परीक्षाथीर्ह ले अवाि छत वा अनुशासनिहन िक्रयाकलाप गनर् पाउने छैन । 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

(बजृ लाल चौधरी) 
 क यटुर अपरेटर 

(पणूर्मान े  ठ)
उपसिचव

(भरत खनाल)
शाखा अिधकृत 


