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वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

सूचना नं. :-४९/०७८-७९, िमित: २०७८/०६/२२ 
परीक्षा भवन काय गिरएको  सूचना  । 

           लोक सेवा आयोग,  सखुेर्त कायार्लयको िविभ न िवज्ञापन नं, रा.प.अनं. िद्बतीय ेणी (प्रािविधक), पदह का लािग डो पा र 
हु ला परीक्षा के द्र राखी Online बाट दरखा त वीकृत भएका उ मेदवारह को प्रितयोिगता मक िलिखत परीक्षा िन न िमित, समय र 
थानमा संचालन हुने भएकोले स बि धत सबैको जानकारीको लािग यो सचूना प्रकाशन गिरएको छ ।   

परीक्षा कायर्क्रम 
डो पा उपके द्र 
 

क्र.
सं. िवज्ञापन न बर पद,  सेवा,  समूह, उपसमूह परीक्षा के द्र 

रोल न बर  
(देिख-स म) 

िलिखत परीक्षा 
िमित र समय 

१ १४८७४-१४८७६/०७७-७८ 
नायव जल िवज्ञान सहायक,  
नेपाल इि  जिनयिरङ्ग, 
 िसिभल, हाइड्रोलोजी 

ी सर वती मा.िव. दनैु, डो पा । सबै उ मेदवार २०७८/०७/०७ 
िवहान  ८:०० बज े

२ १४८८९-१४८९२/०७७-७८ अिमन वा सो सरह, नेपाल 
इि जिनयिरङ्ग, सभेर् 

ी सर वती मा.िव. दनैु, डो पा । सबै उ मेदवार २०७८/०७/१५ 
िवहान  ८:०० बज े

 
 

हु ला उपके द्र 
क्र.
सं. िवज्ञापन न बर पद,  सेवा,  समूह, उपसमूह परीक्षा के द्र 

रोल न बर  
(देिख-स म) 

िलिखत परीक्षा 
िमित र समय 

१ १४८८९-१४८९२/०७७-७८ अिमन वा सो सरह, नेपाल 
इि जिनयिरङ्ग, सभेर् 

ी मानसरोवर क्या पस, िसमकोट, 
हु ला । 

सबै उ मेदवार २०७८/०७/१५ 
िवहान  ८:०० बज े

 

द्र  ट य : (परीक्षाथीर्ह ले अिनवायर् पालना गनुर् पनेर् िवषयह ) 
११. ू वेशपऽ िबना परीक्षामा सिम्मिलत गराईने छैन । ूवेशपऽको ूितिलिप आवँयक पन उम्मेदवारले यस कायार्लयबाट अिनवायर् पमा परीक्षा सञ् चालन 

हनुभुन्दा एक िदन अगावै िलइसक्न ुपनछ । परीक्षा शु  हनु भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै परीक्षा केन्िमा आईपगु्न ुपनछ । 

१२. परीक्षा िदन आउँदा नेपाली नागिरकताको सक् कल ूमाण पऽ वा नेपाल सरकार ारा जारी गिरएको फोटो सिहतको कुनै पिरचय-पऽ िवना परीक्षामा 
सिम्मिलत गराइने छैन । 

१३. परीक्षामा खिटएका जनशिक्तले िदएको िनदशन पूणर् मा पालना गनुर् पनछ । 

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

१५. परीक्षामा कालो मसी भएको कलम/ डटपेन माऽ ूयोग गनुर् पनछ । 

१६. उल्लेिखत पदह मा परीक्षाको िकिसम बहबैुकिल्पक OMR  उ रपिुःतका हनुेछ ।  

१७. उम्मेदवारले अिनवायर् पमा माःक लगाइ परीक्षा केन्िमा ूवेश गनुर् पनछ  साथै आफ्नो ूयोजनको लािग ःयािनटाइजर तथा खानेपानी ःवयमले िलई 
आउन ुपनछ । 

१८. परीक्षा केन्िमा ूवेश गदार्, शौचालय ूयोग गदार् र परीक्षा केन्िवाट वािहर िनःकदा एक आपसमा भौितक दरुी कायम गनुर् पनछ । 

१९. परीक्षाथीर्ह ले समूहमा भेला हनेु जःता कायर् नगन । 

२०. कोिभड-१९ बाट संबिमत िबरामीको लािग लोक सेवा आयोग, सखुत कायार्लयमा िवशेष परीक्षा केन्ि व्यवःथा गिरएकोले सम्बिन्धत उम्मेदवारले यस 
कायार्लयमा (फोन नं. ०८३-५२०१०६/525506 वा ईमेल - surkhet@psc.gov.np) सम्पकर्  गनुर्हनु जानकारी गराईन्छ । 
 
 

 
 
 

 
  

(भरत खनाल) 
शाखा अिधकृत 

(बजृ लाल चौधरी) 
क यटुर अपरेटर 


