
फोन नं./फ्याक्स:- ०८७-५२०००८ 

लोक सेवा आयोग 

कर्ााली अञ्चल कायाालय 

जमु्ला 
                

 

खरिदाि वा सो सिह पदको ललखखत पिीक्षाको पिीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना 
सूचना नं. ९४/०७३-७४, लमतत २०७४।०३।१८ 

यस कायाालयको तपशिल बमोजिमको विज्ञापन अनुसार नेपाल न्याय/प्रिासन सेिा (संयुक्त तथा एकीकृत)¸ रा.प.अनं. 
द्धितीय शे्रणी (अप्राविधिक) खररदार िा सो सरह पदमा डोल्पा¸ हुम्ला ि जुम्ला पिीक्षा केन्द्र राखी Online माफा त दरखास्त ददर्ा प्रथम 
चिर्को परीक्षामा उर्ताण भएका सम्पूणा उम्मेदिारहरुको साथै आन्द्तरिक प्रततयोगगतातर्ा  िुम्ला केन्र राखी Online दरखास्त ददएका  
उम्मेदिारहरुको पूिा प्रकाशित परीक्षा कायारम अनुसार तपशिल बमोजिमका केन्रहरुमा शलखखत परीक्षा संचालन हुने भएकोले 
सम्िजन्ित सिैको िानकारीको लाधि यो सूचना प्रकािन िररएको छ  ।  

क. आ.प्र. तर्ा  पिीक्षा कायाक्रम तथा पिीक्षा केन्द्र  

लस.
नं. 

वव.नं. सेवा/समूह 

प्रथम पत्र  

(सामान्द्य ज्ञान ि 
सामाजजक अध्ययन) 
पिीक्षा लमतत¸ समय 

दोस्रो पत्र  

(सेवा सम्बन्द्धी)  

पिीक्षा लमतत¸ समय 

उम्मेदवाि 
संख्या 

पिीक्षा केन्द्र 

१ १५१५२/०७३-७४ नेपाल न्याय/न्याय २०७४।०३।२४ 

विहान ८:०० बि े

२०७४।०३।२४ 

बेलुका ४:०० बि े

१७ िना  

 

लोक सेिा आयोि¸  

कणााली अञ्चल कायाालय¸ 
िुम्लाको परीक्षा भिन 

२ १५१५३/०७३-७४ नेपाल प्रिासन/सामान्य 
प्रिासन 

२०७४।०३।२६ 

विहान ८:०० बि े

२०७४।०३।२६ 

बेलुका ४:०० बि े

२७ िना 

३ १५१५४/०७३-७४ नेपाल प्रिासन/लेखा २०७४।०३।२७ 

विहान ८:०० बि े

२०७४।०३।२७ 

बेलुका ४:०० बि े

२५ िना 

 

ख. वव.नं. १५१५५-१५१६०/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी) तर्ा  दोस्रो चिर्को पिीक्षा कायाक्रम तथा पिीक्षा केन्द्र  

लस.
नं. 

पत्र/ववषय पुर्ााङ्क पिीक्षा प्रर्ाली लमतत ि समय अवगध 

१ द्धितीय पत्र 

विज्ञान र िखणत 

१०० िस्तुित २०७४।०३।३१ िते 
ददनको ११:०० बि े

१ घण्टा 

२ ततृीय पत्र 

सामाजिक अध्ययन तथा कायाालय संचालन 

१०० विषयित २०७४।०३।३१ िते 
ददनको २:०० बि े

२:३० घण्टा 

 

तपलशल 

लस.नं. 
िोल न.ं 

उम्मेदवाि संख्या पिीक्षा केन्द्र 
देखख सम्म 

१ ३७०००३ ३७०१०१ १७ िना  सरस्िती उच्च मा.वि. दनुै‚ डोल्पा 
२ ३७०१२४ ३७०२२४ २२ िना  मानसरोिर बहुमुखी क्याम्पस‚ शसमीकोट‚ हुम्ला 
३ ३७०२२९ ३७०५०३ १०० िना कर्नका र्निा मा.वि.¸ िुम्ला  

(तनमाार् व्यवसायी संघको भवन) 
४ ३७०५०६ ३७०९८५ १८३ िना  चन्दननाथ मा.वि.¸ खलङ्िा¸ िुम्ला  
५ ३७०९८८ ३७१३८९ १५० िना  िे.आर. कणााली बोर्ड ाङ स्कुल¸ िुम्ला  

 

रष्टव्यM    

१. पिीक्षाथीले पिीक्षा दददा उत्तिपुजततकामा अतनवायारुपमा कालो मसी भएको कलम/डटपेन मात्र प्रयोग गनुा पनेछ ।  
२. प्रवेशपत्र ववना ि तोककएको पिीक्षा भवन बाहेक कुनै पतन उम्मेदवािलार्ा पिीक्षामा सजम्मललत गिार्ाने छैन ।  
३. पिीक्षाथीहरु पिीक्षाको ददन पिीक्षा शुरु हुन ुभन्द्दा १ घण्टा अगाडी न ैसम्बजन्द्धत पिीक्षा भवनहरुमा पुगगसक्नु पनेछ ।  
४. पिीक्षा भवनमा मोवार्ाल र्ोन ि क्याल्कुलेटि प्रयोग गना पार्ान ेछैन ।            

 

 

  

 

          (ओमकुमार शे्रष् ठ)               (एकनारायण िमाा) 
        िाखा अधिकृत                          र्नदेिक 


