
लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल ्े्रीयय िर द्ेशनरालय 

(परी्ा नाखा) 
 
 

 

रा.प.अरं.प्रथम शे्रणरीय (आिथिक योजरा तथा तथ्याङ्क र इञ्जि. सेवा) का प्राववििक प्हरुको 
िलञ्जखत परी्ाको परी्ा भवर कायम गररएको सूचरा  

सूचरा रं. ४०९/०७३-७४, िमित २०7४/२/७ 

 

यस िर द्ेशनरालयका िरम्र ववज्ञापर रम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह तथा प्को राजप् अरंवकत प्रथम शे्रणरीय र रपेाल स्वास्थ्य सेवाको 
पााँचौ तहका (आ.प्र., खलुा तथा समावेनरीय) प्राववििक प्हरुमा वरीयरगि परी्ा केन्द्र राखरीय ्रखास्त फाराम स्वरीयकृत गराउरे 
उम्मे्वारहरुको िरम्र िमित र समयमा िरम्रारसुारका परी्ा भवरहरुमा प्रितयोिगतात्मक िलञ्जखत परी्ा सञ्चालर हरुे भएकोले 
सम्बञ्जन्द्ित सबैको जारकारीको लािग यो सूचरा प्रकाञ्जनत गररएको छ । तोवकएको परी्ा भवर बाहेक अन्द्य परी्ा भवरहरुमा कुरै 
पिर उम्मे्वारहरुलाई सञ्जम्मिलत रगराइरे हुाँ्ा आफूलाई तोवकएको परी्ा भवरमा परी्ा नरुु हरुभुन्द््ा कम्तरीयमा १.०० घण्टा अगावै 
पगुरीय आफ्रो परी्ा कोठा समेत एकीर गरुिहरु अररुोि छ । 

  

िस. 
रं. 

िलञ्जखत परी्ाको िमित 
र समय 

ववज्ञापर रम्वर 
..../०७३-७४ 

प्, सेवा, समूह र  
उपसमूह रोल रम्वर ्ेञ्जख सम्म संख्या परी्ा केन्द्र भवर 

1. 
2074/02/16 

lbgsf] 4.30 ah] 
11492-11495 

Nofa 6]lSgl;og÷ 

cl;i6]06 s]ldi6÷k|f=;=, 
Ol~h, s]d]i6«L 

;a} pDd]bjf<x? 18 

jL/u~h OlGi6Ro'6 ckm 

Dofg]hd]G6 -lj=lk=;L= gofF 

ejg_, zflGt6f]n, kfgL6\ofÍL, 

jL/u~h 

2. 
2074/02/17 

lbgsf] 4.30 ah] 
11436-11438 

;'k/Lj]Ifs÷ 

tYofÍ ;xfos, 
cf=of]= tyf tYofÍ, tYofÍ 

;a} pDd]bjf<x? 47 

3. 
2074/02/19 

lbgsf] 4.30 ah] 
11486-11491 ;e]{Ifs÷gfkL lg/LIfs, 

Ol~h, ;e]{ 
;a} pDd]bjf<x? 1 

 

रष्टव्यः–  

१. परी्ा सञ्चालर हरेु द्र अप्रत्याञ्जनत वव्ा परि गएमा पिर आयोगको पूवि सूचरा ववरा िरिािररत कायिक्रम अरसुारको परी्ा स्थिगत हरेुछैर ।  
२. परी्ा भवरमा मोबाइल िरषेि गररएको छ ।  
३. परी्ामा कालो मसरीय मा् प्रयोग गरुिपरदेशछ । 

४. परी्ाथीले अिरवायि रुपमा आफ्रो प्रवेनप् िलई परी्ा भवरमा जारपुरदेशछ । 

 

 

 

 

 

 

 

परुश्चः-  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायािलयको सूचरा रं १२३५/०७३-७४ बाट परुः परी्ा िमित संनोिर भएका  
  प्हरुको परी्ा भवर पिछ प्रकानर गरररे व्यहोरा समेत सूञ्जचत गररएको छ । 

रयााँ बारेश् वर, काठमाौं 
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(विष्णु पौडेल) 

शाखा अधिकृत 
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