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लोक सेवण आयोग

आयोगको पूिव प्रकावित परीक्षा कायवक्रम अनुसार मव.नं. १६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुलण िथण सिणवेशी) अनुसार नेपाल

न्याय/प्रिासन/परराष्ट्र /लेखापरीक्षण/संसद सेिा (संयुक्त तथा एवककृत), रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्राविविक) शणखण अमिकृि वण सो

सरह पदमा  बणगु्लङ, बुटवल र पोखरण परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षा वदई उविणव भएका समू्पणव उमे्मदिारहरुको

दोस्रो चरर्को वलखखत परीक्षाका लावग देहाय बमोवजमको परीक्षा कायवक्रम अनुसार देहायका केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन हुने

भएकोले सम्वखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ।

सूचनण नं. ३२१/०७४–७५, मिमि २०७४/१२/१२

शण.अ. वण सो सरह (अप्रण.) पदको मििीय चरर्को मलखखि परीक्षणको केन्द्र िोमकएको

निरे्दशक

परीक्षण कणयाक्रि

परीक्षा भवनमा मोबाइल फोन लगायत संचारका सामाग्री साथमा ल्याउन पाइने छैन ।

पमििणञ्चल के्षत्रीय मनदेशनणलय, पोखरण

परीक्षण केन्द्र

कुल जम्मण

उत्तरपुस्ततकामा अननवायय रुपमा कालो मसी भएको कलम मात्रै प्रयोग गनुयपनछे ।
प्रवेश पत्र ववना र तोककएको परीक्षा भवन बाहेक कुन ैपनन उम्मेदवारहरुलाई परीक्षामा सस्म्मनलत गराईने छैन ।

परीक्षण केन्द्र

जनप्रिय उच्च मा.प्रि, प्रिमलचौर, पोखरा

लोक िेिा आयोग, प.के्ष.प्रन, पोखराको परीक्षा भिन

परीक्षाथीहरु परीक्षाको कदन परीक्षा शुरु हुन ुभन्दा १ घण्टा अगाकि न ैसम्बस्न्ित परीक्षा भवनहरुमा पुनगसक्नु पनछे ।
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(सरिताकुमािी खनतवडा)

ऐखिक मवषय

पत्र/मवषय

Political Science (राजनीवत िास्त्र)

हुने समू्पणव उमे्मदिारहरु

Account & Finance, Chemistry, Economics, 

Education, Engineering, Environmental Science, 

Health Science, Law, Microbiology, Physics, 

Population Studies,Sociology & Anthropology 

हुने समू्पणव उमे्मदिारहरु

न्याय र परराष्ट्र  सेिाका लावग समू्पणव 

उमे्मदिारहरुको परीक्षा केन्द्र
लोक िेिा आयोग, प.के्ष.प्रन, पोखराको परीक्षा भिन

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

विवतय पत्र - िासन प्रणाली (सबै समूहका लावग)

तृवतय पत्र-समकालीन विषय (सबै समूहका लावग)

पररणष्ट्र  सिूहकण लणमग िणत्र परराष्ट्र  नीवत तथा 

अन्तराववष्ट्र य सम्बि

चतुथव पत्र-ऐखिक विषय  (सबै समूहका लावग)

न्यणय सिूहकण लावग मात्र थप पत्र समसावमयक 

कानून तथा अभ्यास

पररणष्ट्र  सिूहकण लणमग िणत्र थप पत्र अंगे्रजी भाषा


