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लिलित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना  । 

सचूना नं. ५० /२०७५-७६, मिमि: २०७५/०९/३० 

      लोकसेवा आयोग, िहने्द्रनगर कायाालय, िहने्द्रनगर द्वारा संचालन हुने नपेाल वङ्ैक मलमिटेड बाट मिमि २०७५।०७।१६ िा 

प्रकामिि मबज्ञापनको मिमि २०७५।०८।२० िा प्रकामिि मलमिि परीक्षा कायाक्रि अनुसार सदुरुपमिि प्रदिेको सहायक-४ र 

कमनष्ठ सहायक(Gold tester)-३ पदको (िलुा र सिावेिी) प्रमियोमगिात्िक मलमिि परीक्षा पवूा मनर्ााररि परीक्षा कायाक्रि 

अनसुार मनम्न मिमि, सिय र स्थानिा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बमन्द्र्ि सबैको जानकारीका लामग यो सचूना प्रकामिि गररएको 

छ ।                                                                                                                                                  

परीक्षा कार्यक्रम 

क्र.स. लवज्ञापन नम्बर 
पद/तह/सेवा/

समूह/उपसमूह 

लिलित परीक्षा लमलत र समय रोि नम्बर 
परीक्षा भवन 

प्रथम पत्र लितीय पत्र देलि सम्म 

१. 
२०७५/७६/३१ 

(सदुरुपमिि प्रदिे) 
सहायक, ४ 

२०७५/१०/१८ 

गिे मदनको 

२:०० बज े

२०७५/१०/१९ 

गिे मदनको 

२:०० बज े

०१ २०० 
श्री जनज्योिी बहुििुी क्याम्पस भााँसी, 

िहने्द्रनगर (“क” केन्द्र) । 

२०१ ४०० 
श्री जनज्योिी बहुििुी क्याम्पस भााँसी, 

िहने्द्रनगर (“ि” केन्द्र) । 

४०१ ६०० 
श्री मलमटल बदु्द एकेडेिी -कृमषा सािग्री कम्पनी 

मलमिटेड कायाालयको नजीक_ िहने्द्रनगर । 

६०१ ७५१ 
श्री जानकी कन्द्या िा.मव. -कृमषा सािग्री कम्पनी 

मलमिटेड कायाालयको नजीक_ िहने्द्रनगर । 

२. 
२०७५/७६/३८ 

(सदुरुपमिि प्रदिे) 

कमनष्ठ 

सहायक 

(Gold 

tester), ३ 

२०७५/१०/२० 

गिे मदनको 

३:०० बज े

— 

०१ २०० 
श्री जनज्योिी बहुििुी क्याम्पस भााँसी, 

िहने्द्रनगर (“क” केन्द्र) । 

२०१ ३११ 
श्री जनज्योिी बहुििुी क्याम्पस भााँसी, 

िहने्द्रनगर (“ि” केन्द्र) । 

 

  

 

 

 

रष्टव्यः 

 प्रवेि पत्र मबना परीक्षाथीलाई परीक्षािा समम्िमलि गराइने छैन । 

 परीक्षा कोठा पत्ता लगाउने प्रयोजनका लामग उम्िेदवारहरुले एक घण्टा अगावै परीक्षा भवनिा पमुग सक्न ुपनेछ । 

  परीक्षािा क्यालकुलेटर र िोबाइल फोनको प्रयोग परू्ा रुपिा मनषेर् गररएको छ । 

 परीक्षािा अमनवाया रुपिा कालो िसी प्रयोग गनुा पनेछ । 

 परीक्षा संचालन हुने मदन सावाजमनक मवदा पना गएिा पमन लोक सेवा आयोगको पवूा सचूना मवना परीक्षा कायाक्रि स्थमगि हुने छैन । 

............................. 
   -पसु्कर राज उपाध्याय_ 

 स.क.अ. 

............................. 
    -िाया दवेी जोिी_ 

 ना.स.ु 

........................... 
(िगने्द्र प्रसाद भट्ट) 

 मन. का.प्र. 
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