
 

 

 

लोक सेवा आयोग 

सुख�त कायार्लय,सुख�त 
 

पर�क्षा भवन कायम ग�रएको सूचना: 
सूचना नं. 19/०७७-७८ , �म�त २०७७/10/11 

 
यस कायार्लयका देहायका �वज्ञापन नम्बर, पद, सेवा, समूह र उपसमूहका राजप� अनं�कत �थम �ेणीका �व�भ� �ा�व�धक पदहरुमा सखु�त, हमु्ला र डोल्पा पर�क्षा केन्� राखी दरखास्त 

स्वीकृत भएका सम्पूणर् उम्मेदवारहरुको आयोगबाट पूवर् �कािशत पर�क्षा कायर्�म अनसुार नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सरुक्षा मापदण्डको पालना गन� गराउने गर� देहायको �म�त, 

समय र स्थानमा हनु े��तयो�गतात्मक �लिखत पर�क्षामा सिम्म�लत हनुे उम्मेदवारहरुको पर�क्षा भवन देहाय बमोिजम कायम ग�रएको व्यहोरा सम्बिन्धत सबैको जानकार�को ला�ग यो 

सूचाना �काशन गर�एको छ । तो�कएको पर�क्षा भवनमा उम्मेदवारहरु पर�क्षा शरुु हनुभुन्दा किम्तमा एक घण्टा अगावै पगु्न ुहनु अनरुोध छ । पर�क्षाथ�हरुले अ�नवायर् पालना गनुर्पन� 

�वषयहरु ��व्यमा उल्लेख ग�रएको छ । 

�.सं. 
�वज्ञापन नं. 
(०७६-७७) 

पद सेवा, समूह रोल नं. 
उम्मेदवार 

संख्या 
पर�क्षा �म�त 

(�वहान ८:00 बजे) 
पर�क्षा केन्� 

१ 14851 सपुर�वेक्षक/तथ्या� सहायक आ�थर्क योजना तथा 

तथ्या�/तथ्याकं 

सबै उम्मेदवार 125 2077/10/2३ लोक सेवा आयोग, कायार्लय भवन 

२ 14859-14860 सब-इिन्ज�नयर 
ईिन्ज/�स�भल/ 

�बिल्डङ एण्ड आ�कर् . 

650001-650150   150 

2077/10/2५ 

�ीकृष्ण मा.�व. इ�ाम क केन्� 

650151-650250 100 �ीकृष्ण मा.�व. इ�ाम क केन्� 

650251-650400 150 �ीकृष्ण आधारभतू �ा.�व. भवन 

650४01-650520 120 देउती टेिक्नकल इिन्स्टच्यूट, भेटर�नर� लाइन 

650521-650670 150 लोक सेवा आयोग, पर�क्षा भवन क केन्� 

650671  बाँक� सबै 130 लोक सेवा आयोग, पर�क्षा भवन ख केन्� 

३ 14863 इलेिक्��सयन इिन्ज/इलेिक्�कल/जन.इले. सबै उम्मेदवार  2077/10/2६ लोक सेवा आयोग कायार्लय भवन 

४ 14864 मेका�नकल सपुरभाइजर इिन्ज/मेका�नकल/जन.मकेा. सबै उम्मेदवार  2077/10/28 लोक सेवा आयोग कायार्लय भवन 

 
 
पुनश्च :- उल्ले�खत पदहरुमा डोल्पा र हुम्ला उपकेन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका सम्पूणर् उम्मेदवारहरुको हुम्लाको ला�ग मानसरोवर क्याम्पस, �समकोट र डोल्पाको 
ला�ग सरस्वती मा.�व. दनुैमा पर��ा केन्द्र कायम ग�रएको छ ।   
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��ब्य:(पर�क्षाथ�हरुले अ�नवायर् पालना गनुर्पन� �वषयहरु)  

 उम्मेदवारहरुले  दरखास्त स्वीकृत भएको �वेशप� अ�नवायर् रुपमा साथमा �लई पर�क्षा शरुु हनु ुभन्दा १ घण्टा 30 �मनेट अगावै पर�क्षा केन्�मा पर�क्षा �दन आउन ुपन�छ । 

 पर�क्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्�ो�नक �डभाइसहरू लैजान �नषेध ग�रएको छ । 

 उ�रपिुस्तकामा कालो मसी भएको कलम/डटपेन मा�ै �योग गनुर् पन�छ।  

 पर�क्षाथ�ले पर�क्षा केन्�मा आउँदा नेपाल� नाग�रकताको स�ल �माण प� अ�नवायर् �लई आउनपुन� छ । 

 पर�क्षा केन्�मा उम्मेदवारहरुले आफ्नो �योजनको लागी माक्स, स्या�नटाईजर तथा खानेपानी �लई आउन ुपन�छ  । 

 उम्मेदवारहरुले पर�क्षा केन्�मा �वेश गदार्, शौचालय �योग गदार् र पर�क्षा केन्�वाट वा�हर �नस्कदा �भडभाड नग�रकन एक आपसमा किम्तमा दईु �मटरको दरु� कायम ग�र �मैसंग 

तो�कएको स्थानमा जान ुपन�छ। 

  पर�क्षाथ�हरु समूहमा भेला हनुे कुराकानी गन� गनुर् हदैुन । 

 पर�क्षामा ख�टएका जनशि�ले �दएको �नद�शन पूणर्रुपमा पालना गनुर् पन�छ। 

 को�भड-19 बाट सं��मत भएको अवस्थामा सम्पकर्  नं.  (०८३-५२०१०६/९८४८०३७६७५), इमेल (surkhet@psc.gov.np) वा �नवेदनको माध्यमबाट सम्विन्धत उम्मेदवारले सोको जानकार� 

लोक सेवा आयोग, सखु�त कायार्लयमा गराउँनपुन� छ । सं��मत उम्मेदवारहरुको ला�ग लोक सेवा आयोग, सखु�त कायार्लयमा छु�ै �वशेष केन्�को व्यवस्था ग�रएको छ । 
 
 
 

(भरत खनाल)                                                                    (पूणर्मान शे्रष्ठ) 
शाखा अ�धकृत                                                                                                                उप सिचव 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


