nf]s ;]jf cfof]u

hn]Zj/ sfof{no, hn]Zj/
शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा भवन कायम गररएको सच
ू ना
सच
ू ना नं.: ११७/०७६-७७ धमधत: २०७६।१२।०४
लोक सेवा आयोगको वव.नं. १६६९४-१६७००/०७६-७७ (खल
ु ा,समावेशी), संयक्त
ु तथा एकीकृ त परीक्षा प्रणाली अन्तगगत
रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अवधकृ त वा सो सरह पदको जलेश्वर परीक्षा के न्र राख्ने उम्मेदवारहरुको वितीय चरणको वलवखत परीक्षा वनम्न
वमवत, समय र स्थानमा संचालन हुने भएकोले सम्ववन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचू ना प्रकाशन गररएको छ ।
संयक्त
ु र एकीकृ त (परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यवस्थावपका ससं द सेवा)
वस.नं
.

पत्र

१

वितीय पत्र

शासन प्रणाली

२

तृतीय पत्र

समसामवयक ववषय

ववषय

वलवखत परीक्षा वमवत
र समय
२०७६।१२।२२ गते
वदनको २:०० वजे
२०७६।१२।२३ गते
वदनको २:०० वजे

३

देवख

सम्म

जलेश्वर परीक्षा के न्र
राख्ने सवै उम्मेदवारहरु

चतथु ग पत्र
(प्रशासन,
लेखापरीक्षण,
व्यवस्थावपका
संसद सेवाका
लावग मात्र)

रोल नं.

सेवा समहू सम्वन्धी

उम्मेदवार
संख्या

९०

परीक्षा के न्र

श्री रा.वव.म. क्याम्पस, जलेश्वर

२०७६।१२।२४ गते
वदनको २:०० वजे

अवतररक्त पत्र (परराष्ट्र सेवाका लावग मात्र)
वस.नं
.

पत्र

ववषय

अग्रं जे ी भाषा

१
अवतररक्त
पत्र

२

(Extra Paper I)
नीवत तथा
अन्तरावष्ट्रय सम्वन्ध

(Extra Paper II)
रष्टव्य :१.
२.
३.
४.
५.

वलवखत परीक्षा वमवत
र समय
२०७६।१२।२५ गते
वदनको २:०० वजे
२०७६।१२।२६ गते
वदनको २:०० वजे

रोल न.ं
देवख

सम्म

जलेश्वर परीक्षा के न्र
राख्ने सवै उम्मेदवारहरु

उम्मेदवार
संख्या

४

परीक्षा के न्र

श्री लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कायागलय ।

परीक्षा भवनमा मोबाइल, अन्य इलेक्रोवनक्स विभाइस र ब्याग(झोला) वनषेध गररएको छ ।
आयोगको पवू ग सचू ना ववना वनधागररत कायगक्रम अनसु ारको परीक्षा स्थवगत हुनछ
े ैन ।
परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनगपु नेछ ।
परीक्षाथीले अवनवायग रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्रको साथमा नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र वा सावगजवनक संस्थावाट जारर भएको पररचय खल्ु ने
कागजात वलई परीक्षा भवनमा आउनपु नेछ ।
अन्यत्र परीक्षा के न्र राखी दरखास्त स्वीकृ त गराएका उम्मेदवारहरुलाई मावथ उल्लेवखत परीक्षा के न्रमा सवम्मवलत गराइने छै न ।
...............................

...........................

लक्ष्मीप्रसाद पोखरे ल
नायव सव्ु वा

वदपेशकुमार झा
शाखा अवधकृ त

