िोक सेवा आयोग

मध्यपश्चचमाञ्चि क्षेत्रीय ननदे शनािय, सुखेत
र्ोन: 520106, 255506 फ्याक्स:083-521803, website: www.psc.gov.np

खरिदाि वा सो सिह पदको लिखखत पिीक्षाको पिीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
सूचना नं. 42५/07४-7५, मिमि : २०७५/०३/१५

ु िथा एकीकृि), रािपत्र अनंवकि
यस मनर्दे शनालयको िपमसल बिोजििको विज्ञापन अनुसार नेपाल न्याय/प्रशासन सेिा (सं यक्त
द्वििीय श्रे णी (अप्राविमिक), खररर्दार िा सो सरह पर्दका लामि सुखेि केन्र राखी Online बाट र्दरखास्ि द्वर्दई प्रथि चरणको
परीक्षािा उत्तीणण भएका सम्पूणण उम्िेर्दिारहरुको र्दोस्रो चरणको मलजखि परीक्षा िथा आन्िररक प्रमियोमििा िर्णका
उम्िेर्दिारहरुको पूि ण प्रकाजशि परीक्षा कायणक्रि अनुसारको मलजखि परीक्षा र्दे हायको मिमि, सिय र परीक्षा भिनिा सञ्चालन
हुने भएकोले आफ्नो प्रिेशपत्र मलई िोवकएको भिनिा १ घण्टा अिािै उपजस्थि हुन सम्बजन्िि सबैको िानकारीको लामि यो
सूचना प्रकाशन िररएको छ ।

(क) आन्िररक प्रमियोमििा िर्णको परीक्षा कायणक्रि िथा केन्र :क्र.

विज्ञापन नं.

सं .

(०७४-७५)

1

14209

2

14210

3

परीक्षा मिमि र सिय

सेिा/सिूह

प्रथिपत्र

द्वििीयपत्र
2075/3/26 ििे

न्याय/न्याय
प्रशासन/सा.प्र.

14211

विहान ८:00 बिे
2075/3/25 ििे

2075/3/2७ ििे

विहान ८:00 बिे

विहान ८:00 बिे
2075/3/2८ ििे

प्रशासन/लेखा

विहान ८:00 बिे

उम्िेर्दिार

परीक्षा केन्र

सं ख्या
45 िना सबै

लोक सेिा आयोि
64 िना सबै

ि.प.क्षे.मन.
सुखेिको भिन

63 िना सबै

(ख) वि.नं. 14212-14217 (खुला/सिािेशी) िर्णको परीक्षा कायणक्रि :क्र.सं .
1

पत्र / विषय
द्वििीयपत्र/विज्ञान र िजणि
िृिीयपत्र/सािाजिक अध्ययन

2

िथा कायाणलय सञ्चालन

पूणाणङ्क

वकमसि

मिमि

सिय

१००

िस्िुिि 2075/3/30 ििे द्वर्दनको ११:00 बिे

1:00 घण्टा

100

विषयिि 2075/3/30 ििे

2.३० घण्टा

द्वर्दनको 2:00 बिे

अिमि

परीक्षा केन्रहरु :रोल नं.

क्र.सं .

उम्िेर्दिार

परीक्षा केन्र

र्दे जख

सम्ि

सं ख्या

1

330003

330965

200

नेपाल राविय िा.वि.िीरे न्रनिर डााँडास्कुल क केन्र

2

330971

331838

200

नेपाल राविय िा.वि.िीरे न्रनिर डााँडास्कुल ख केन्र

3

331839

332833

225

श्रीकृष्ण सं स्कृि िथा सािारण िावि इत्राि क केन्र

4

332837

333706

200

श्रीकृष्ण सं स्कृि िथा सािारण िावि इत्राि ख केन्र

5

333711

33468६

200

लोक सेिा आयोि भिन, क केन्र (िल्लो िला)

6

334694

335591

171

लोक सेिा आयोि भिन, ख केन्र (िामथ िला)

पुनश्च :
•

प्रिेशपत्र विना परीक्षािा सजम्िमलि िराइने छै न । उम्िेर्दिारले परीक्षािा कालो िसीको िात्र प्रयोि िनुण पनेछ ।

•

उम्िेर्दिारहरुले आफ्नो परीक्षा भिन मनजश्चि िरी परीक्षा शुरु हुने सियभन्र्दा अिािै कोठा एवकन िररसक्नु पने छ ।

•

परीक्षा भिनिा उम्िेर्दिारलाई िोबाइल, क्यालकुलेट र इलेक्रोमनक िस्िु मन:षेि िररएको छ ।

(विष्णुप्रसार्द उपाध्याय)
नायि सुब्बा

(भरि खनाल)

शाखा अमिकृि

