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सूचना नं. 71/०७६/७७ मिमि:२०७६/12/04 

 
रा.प. ििृीय शे्रणी, शाखा अमिकृि वा सो सरह, संयकु्त र एकीकृि (परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा, राजश्व 

लेखापरीक्षण र व्यवस्थापपका संसद) (अप्रापवमिक) पदको द्वििीय चरणको मलखखि परीक्षाको परीक्षा भवन 
कायि गररएको सूचना 

 
लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कायाालयको पवज्ञापन नं. १6694-16700/२०७6-७7 अनसुार रा.प. ििृीय 

शे्रणी, शाखा अमिकृि वा सो सरह, संयकु्त र एकीकृि (परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा, राजश्व, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापपका 
संसद) (अप्रापवमिक) पदको लामग सखेुि परीक्षा केन्द्र राखख दरखास्ि स्वीकृि गरार्ा प्रारखभभक परीक्षा (प्रथि चरण) 
उिीणा गरेका सभपूणा उभिेदवारहरुको द्वििीय चरणको मलखखि परीक्षा मनभन मिमि, सिय र स्थानिा हनेु गरी मनभनानसुार 
परीक्षा भवन कायि गररएको छ।मलखखि परीक्षा शरुु हनु ुभन्द्दा कखभििा १ घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रिा पगु्न हनु 
सिेि सभबखन्द्िि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

परीक्षा कायाक्रिः 
पत्र पवषय परीक्षाको मिमि र सिय परीक्षा अवमि 

द्वििीय पत्र (सबै सेवा सिूहको लामग) शासन प्रणाली 
2076/१2/22 गिे शमनबार 

द्वदनको 2:00 बजे 
3 घण्टा 

ििृीय पत्र (सबै सेवा सिूहको लामग) सिसािपयक पवषय  
2076/१2/23 गिे आर्िबार 

द्वदनको 2:00 बजे 
3 घण्टा 

चिथुा पत्र (प्रशासन, लेखापरीक्षण र 
व्यवस्थापपका संसद सेवाका लामग िात्र) 

सेवा सिूह सभबन्द्िी  
2076/१2/24 गिे सोिबार 

द्वदनको 2:00 बजे 
3 घण्टा 

अमिररक्त पत्र (परराष्ट्र सेवाका लामग िात्र) 
अंग्रजेी भाषा (Extra Paper I) 

2076/१2/25 गिे िङ्गलबार 
द्वदनको 2:00 बजे 

3 घण्टा 

नीमि िथा अन्द्िरापष्ट्रय सभबन्द्ि 
(Extra Paper II) 

2076/१2/26 गिे बिुबार 
द्वदनको 2:00 बजे 

3 घण्टा 

 

 

 

क्र. सं. रोल नं. (देखख-सभि) परीक्षा भवन 

1.  
सखेुि र जभुला परीक्षा केन्द्र राखख प्रथि चरण उिीणा भएका सभपूणा 
उभिेदवारहरु 

श्री लोक सेवा आयोग परीक्षा भवन, सखेुि 
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रष्टव्य - 
१. प्रवेशपत्र र सक्कलै नेपाली नागररकिा प्रिाण पत्र वा नेपाल सरकारको कुनै मनकायबाट जारी भएको फोटो 

सपहिको पररचयपत्र पवना परीक्षािा सखभिमलि नगरार्ने भएकोले अमनवाया रुपिा प्रवेशपत्र र नेपाली नागररकिा 
प्रिाण पत्र वा नेपाल सरकारको कुन ैमनकायबाट जारी भएको फोटो सपहिको पररचयपत्र सिेि साथिा मलई 
परीक्षा भवनिा आर्पगु्न ुपनेछ ।  

२. परीक्षा भवनिा झोला, िोबार्ल फोन िथा अन्द्य र्लेक्ट्रोमनक मिभार्सहरु लैजान पूणा रूपिा मन:षेि गररएको 
छ ।  

     3. परीक्षािा कालोिसी भएको कलि/िटपेन िात्र प्रयोग गनुा पनेछ ।  
 
 

....................                .......................                ....................... 
       (भरि थापा)                   (प्रिेनारायण पन्द्थी)                   (पूणािान शे्रष्ठ) 
   ना. स.ु                    शाखा अमिकृि                    मन.कायाालय प्रिखु 


