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वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

सूचना नं. :- १२७/०७८-७९, िमित: २०७९/०३/०९ 
परीक्षा भवन कायम गिरएको  सूचना  । 

लोक सेवा आयोग सखुत कायार्लय, सखुतले सञ् चालन गन रािं शय वािणज्य बै  िलिमटेडको िव.नं. १०८/२०७८/०७९ 
(खलुा/समावेशी), ूशासन सेवा, ूशासन समूह, चौथो तह, सहायक(नगद) पदको लािग आवेदन िदएका उम्मेदवारह को 
पूवर्योग्यता ूितयोिगतात्मक िलिखत परीक्षामा उ ीणर् भएका उम्मेदवारह को दोॐो चरणको परीक्षा िनम्न िमित, समय र 
ःथानमा सञ् चालन हनु ेभएकोले सम्बिन्धत सबैको जानकारीको लािग यो सूचना ूकाशन गिरएको छ । 

परीक्षा कायर्क्रम:- 

 
 

परीक्षा के द्र:- 

क्र.स. रोल न बर परीक्षा के द्र उ मेदवार 
संख्या 

१ ६१०८००१४ दिेख ६१०८०६९८ स म ी लोक सेवा आयोग सखुेर्त कायार्लय (परीक्षा भवन), परीक्षा के द्र – क । २००
२ ६१०८०७०७ दिेख ६१०८१३५६ स म ी लोक सेवा आयोग सखुेर्त कायार्लय (परीक्षा भवन), परीक्षा के द्र – ख । १६६

 

द्र  ट य :- (परीक्षाथीर्ह ले अिनवायर् पमा पालना गनुर् पनेर् िवषयह ) 
१. प्रवेशपत्र िबना परीक्षामा सि मिलत नगराइने हुदँा प्रवेशपत्र अिनवायर् पमा साथमा िलई परीक्षा स चालन हुनु भ दा क तीमा १ घ टा 

अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्नुपनेर्छ । प्रवेशपत्रको प्रितिलिप आव यक पनेर् उ मेदवारले स बि धत कायार्लयबाट अिनवायर् पमा परीक्षा 
संचालन हुन ुभ दा एक िदन अगावै प्रवेशपत्र िलइसक्न ुपनेर्छ । 

२. परीक्षा िदन आँउदा नेपाली नागिरकताको सक् कल प्रमाण पत्र वा नेपाल सरकारद्बारा जारी गिरएको फोटो सिहतको कुनै पिन पिरचय-पत्र सिहत 
उपि थत हुनुहोला अ यथा परीक्षामा सि मिलत गराइने छैन । 

३. परीक्षामा खिटएका जनशिक्तले िदएको िनदेर्शन पणूर् पमा पालना गनुर् पनेर्छ । 
४. परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अ य इलेक्ट्रोिनक िडभाइसह  लैजान िनषेध गिरएको छ ।  
५. परीक्षामा कालो मसी भएको कलम/ डटपेन मात्र प्रयोग गनुर् पनेर्छ । 
६. उ मेदवारल ेअिनवायर् पमा मा क लगाई परीक्षा के द्रमा प्रवेश गनुर् पनेर्छ  साथै आ नो प्रयोजनको लािग यािनटाइजर तथा खानेपानी वयंले 

िलई आउनु पनेर्छ । 
७. परीक्षा के द्रमा प्रवेश गदार्, शौचालय प्रयोग गदार् र परीक्षा के द्रबाट बािहर िन कदा एक आपसमा भौितक दरुी कायम गनुर् पनेर्छ । 
८. परीक्षाथीर्ह ले समहूमा भेला हुने ज ता कायर्ह  गनर् पाइने छैन । 
९. परीक्षा हल र शौचालयमा परीक्षाथीर्ह ले अवाि छत वा अनशुासनिहन िक्रयाकलाप गनर् पाउने छैन । 
 
 
 
 
 
 

 
 

क्र.स. िवज्ञापन नं. पद, सेवा, समहू, तह िवषय / समय अविध िमित समय
१ १०८/२०७८/०७९ 

(खलुा/समावेशी) 
सहायक(नगद), प्रशासन, प्रशासन, चौथो 

प्रथम पत्र (३ घ टा) २०७९/०३/२६ िदनको २:००बजे
२ िद्वतीय पत्र (३ घ टा) २०७९/०३/२७ िदनको २:००बजे

(भरत खनाल)
शाखा अिधकृत 

(पणूर्मान े  ठ)
उपसिचव

(खगे द्र बुढाके्षत्री) 
नायव सु वा 


