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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. 81/०७6-७7, मममि २०७6/11/29

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर, काठमाण्डौंको वव.नं. 16694-16700/076-77
(खुला िथा समावेशी) रा.प.िृिीय श्रे णी (अप्राववमिक), शाखा अमिकृि वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र
पोखरा र बाग्लुङ राखी प्रथम चरणको प्रमियोमगिात्मक मलखखि परीक्षामा उमिणा भएका उम्मेदवारहरुको
द्वििीय चरणको प्रमियोमगिात्मक मलखखि परीक्षा पूव ा प्रकाखशि मममि र समयमा दे हाय बमोखिमको परीक्षा
केन्द्रमा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्द्र कायम गररएको व्यहोरा सम्बखन्द्िि सबैको िानकारीको लामग यो
सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
परीक्षा सं चालन सम्बन्द्िी कायाक्रम
क्र.स.

पत्र

ववषय

1

द्वििीय पत्र (सबै सेवा समूहको लामग)

शासन प्रणाली

2

िृिीय पत्र (सबै सेवा समूहको लामग)

3

ववषय

द्वदनको 2.00 बिे

चिुथा पत्र (प्रशासन, लेखापरीक्षण र

सेवा समूह

2076/12/24 गिे

व्यवस्थावपका सं सद सेवाका लामग मात्र)

सम्बन्द्िी

द्वदनको 2.00 बिे

मात्र)

नीमि िथा
अन्द्िराावष्ट्रय

सं ख्या

परीक्षा भवन

द्वदनको 2.00 बिे
2076/12/23 गिे

अमिररक्त पत्र (परराष्ट्र सेवाका लामग

उम्मेदवार

2076/12/22 गिे

समसामवयक

अं ग्रि
े ी भाषा
4

परीक्षा मममि र समय

2076/12/25 गिे
द्वदनको 2.00 बिे

श्री लोक सेवा
258 िना

आयोग पोखरा
कायाालय, पोखराको
परीक्षा भवन

2076/12/26 गिे

सम्बन्द्ि

द्वदनको 2.00 बिे

रष्टव्यः
क) परीक्षा सञ्चालन हुने द्वदन अप्रत्याखशि मबदा पना गएमा पमन आयोगको पूव ा सूचना ववना मनिााररि कायाक्रम अनुसारको परीक्षा
स्थमगि हुनेछैन ।

ख) परीक्षा भवनमा मोबाइल िथा ववद्युिीय सामाग्री मनषेि गररएको छ ।
ग) वस्िुगि बहुवैकखपपक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छै न ।
घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।

ङ) परीक्षाथीले अमनवाया रूपमा आफ्नो प्रवेशपत्र मलइा परीक्षा भवनमा िानुपनेछ ।
च) िोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराइने छै न ।

छ) परीक्षाथीले परीक्षामा आउँदा नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाालयबाट िारी भएको फोटो सवहिको कुनै
एक सक्कलै प्रमाणपत्र मलई उपखस्थि हुनपु नेछ ।

..........................
(अमभराि डाँगी)
शाखा अमिकृि

