
 
 

सूचना नं. २६८/073-74 , मिमि : २०७४/०३/१८ 
खरिदाि वा सो सिह (अप्राववधिक) पदको लिखखत पिीक्षाको पिीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । 

 

राजपत्र अनंकित द्वििीय शे्रणी, खरिदाि वा सो सिह अप्राविधिि पदिो आ.प्र. ि खुिा/समावेशी एकििृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत ललइने ललखित परीक्षािा लाधर् सुखेत परीक्षा िेन्रबाट प्रथम चिणको पिीक्षामा 
उत्तीणण भएिा सम्पूणग उम्मेदिारहरुिो दोस्रो चिणिो प्रततयोधर्र्तात्मि ललखित परीक्षा देहायिो लमतत, समय र परीक्षा भिनमा सञ्चालन हुन ेभएिोले आफ्नो प्रिशेपत्र ललई तोकिएिो भिनमा १ घण्टा अर्ाि ै
उपस्थित हुन सम्बस्न्ित सबैिो जानिारीिो लाधर् यो सूचना प्रिाशन र्ररएिो छ । 
 

विज्ञापन  नं. र  

पद/सेिा/सिूह 

परीक्षा काययक्रि रोल नम्बर उम्िेदिार  

संख्या 
परीक्षा भिन 

प्रथि पत्र द्वििीय पत्र ििृीय पत्र देखि सम्ि 

१४२०८/०७३-७४ (आ.प्र.) 
मिट्ठा िा सो सरह/न्याय/न्याय 

२०७४/३/२४ गिे 
विहान ८.०० बजे 

२०७४/३/२४ गिे 
द्वदनको ४.०० बजे 

- सबै उम्िेदिारहरु 27 

श्री लोि सेिा आयोर्, के्षत्रीय तनदेशनालय भिन 

१४२०९/०७३-७४ (आ.प्र.) 
िररदार/न्याय/सरकारी िकील 

२०७४/३/२५ गिे 
विहान ८.०० बजे 

२०७४/३/२५ गिे 
द्वदनको ४.०० बजे 

- सबै उम्िेदिारहरु 14 

१४२१०/०७३-७४ (आ.प्र.) 
िररदार/प्रशासन/सा.प्र. 

२०७४/३/२६ गिे 
विहान ८.०० बजे 

२०७४/३/२६ गिे 
द्वदनको ४.०० बजे 

- सबै उम्िेदिारहरु 42 

१४२११/०७३-७४ (आ.प्र.) 
सहलेिापाल/प्रशासन/लेिा 

२०७४/३/२७ गिे 
विहान ८.०० बजे 

२०७४/३/२७ गिे 
द्वदनको ४.०० बजे 

- सबै उम्िेदिारहरु 33 

१४२१2–१४२१7/०७३-७४ 
(िलुा/सिािेशी) 

िररदार िा सो सरह (एवककृि) 
- 

२०७४/०३/३१ गिे 

द्वदनको ११.०० बजे 

२०७४/०३/३१ गिे 

द्वदनको २:0० बजे 

330012 330850 200 इर्रब्रिज मा.वि. क िेन्र (दोश्रो तला) 
330852 331538 २०० इर्रब्रिज मा.वि. ख िेन्र (तेश्रो तला) 
331540 332219 २०० इर्रब्रिज मा.वि. ग िेन्र (चौिो तला) 
332221 333110 २४० श्रीिृष्ण संथिृत तिा सािारण मा.वि. इत्राम क िेन्र 
333132 333972 २०० श्रीिृष्ण संथिृत तिा सािारण मा.वि. इत्राम ख िेन्र 
333973 334993 २१४ श्री लोि सेिा आयोर्, के्षत्रीय तनदेशनालय भिन 
हमु्ला केन्रबाट उत्तीर्य सबै २ श्री मानसरोिर बहुमुिी क्याम्पस, लसमिोट, हुम्ला 

पुनश्च : 
• प्रिेशपत्र विना परीक्षामा सस्म्मललत र्राइने छैन । उम्मेदिारले परीक्षामा िालो मसीिो मात्र प्रयोर् र्नुग पनेछ । 
• उम्मेदिारहरुले आफ्नो परीक्षा भिन तनस्चचत र्री परीक्षा शुरु हुने समयभन्दा अर्ाि ैिोठा एकिन र्ररसक्नु पनेछ ।  
• परीक्षा भिनमा उम्मेदिारलाई मोबाइल, क्यालिुलेट र इलेक्रोतनि िथतु तन:षेि र्ररएिो छ । 

 
(विष्णुप्रसाद उपाध्याय)               (मीनबहादरु िापाके्षत्री) 
   नायि सुब्बा                       शािा अधििृत 

 

िोक सेवा आयोग 

मध्यपश्श्चमाञ्चि के्षत्रीय ननदेशनािय, सुखेत 
 


