लोक सेवा आयोग

सुख�त कायार्लय, वीरे न्द्रनगर
रा.प.अनं. ��तीय �े णी (अ�ा�व�धक), ख�रदार वा सो सरह पदको �थम चरणको
�लिखत पर�क्षाको पर�क्षा भवन कायम ग�रएको सूचना
सूचना नं. 179/०७५-७६, �म�त :- २०७6/0१/02
लोक सेवा आयोग, सुख�त कायार्लयको �वज्ञापन न.ं १४75६-१४75९/०७५-७६ (खुला/समावेसी)¸ राजप� अनं�कत ��तीय
�े णी, नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकार� व�कल समूहको ख�रदार वा सो सरह पदका ला�ग सुख�त, हुम्ला र डोल्पा पर�क्षा केन्�

राखी online माफर्त दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने सम्पूणर् उम्मेदवारहरुको �थम चरणको ��तयो�गतात्मक �लिखत पर�क्षा

�नम्न �म�त र समयमा हुने गर� �नम्नानुसार पर�क्षा भवन कायम ग�रएको व्यहोरा सम्बिन्धत सबैलाई जानकार� गराइन्छ ।

�लिखत पर�क्षा कायर्�म
�वषय

पर�क्षा �णाल�

सामान्य ज्ञान र सामान्य बौ��क

वस्तुगत वहुवैकिल्पक

पर�क्षण

(OMR उ�रपुिस्तका)

पर�क्षा �म�त र समय

पर�क्षा अव�ध

2076/01/14 गते श�नबार �वहान 11:00 बजे

45 �मनेट

पर�क्षा भवन

�.सं .

रोल नं. ……………. दे िख……………. सम्म

1

रोल नं. 650001 दे िख 650200 सम्म

नेपाल रा��य मा.�व. (डाँडास्कुल)

2

रोल नं. 650201 दे िख 650400 सम्म

�ीकृष्ण सं स्कृत तथा साधारण मा.�व इ�ाम क के�

3

रोल नं. 650401 दे िख 650600 सम्म

�ीकृष्ण सं स्कृत तथा साधारण मा.�व इ�ाम ख केन्�

4

रोल नं. 650601 दे िख 650750 सम्म

�ीकृष्ण सं स्कृत तथा साधारण �ा.�व भवन, इ�ाम

5

रोल नं. 650751 दे िख 650920 सम्म

लोक सेवा आयोग, सुख�त कायार्लय क के�

6

रोल नं. 650921 दे िख 651060 सम्म

लोक सेवा आयोग, सुख�त कायार्लय ख के�

7

डोल्पा िजल्लामा पर�क्षा केन्� राखी दरखास्त भन� सबै उम्मेदवार

8

पर�क्षा केन्� भवन

सरस्वती मा.�व., दुनै , डोल्पा

हुम्लाको िजल्लामा पर�क्षा केन्� राखी दरखास्त भन� सबै उम्मेदवार मानसरोवर क्याम्पस, �समकोट, हुम्ला

नोट :•
•

�वेशप� �वना पर�क्षामा सिम्म�लत गराइने छै न ।

आयोगबाट �वेशप� उपलब्ध नगराइने भएकोले उम्मेदवारहरु आफैले �वेशप� online बाटै �नकाल्नु पन�छ ।

•

पर�क्षामा मोबाइल फोन र क्याल्कुलेटर �न:षेध ग�रएको छ ।

•

उम्मेदवारहरुले पर�क्षामा कालो मसी अ�नवायर् रुपमा �योग गनुर् पन� छ ।

•

दो�ो चरणको पर�क्षा कायर्�मका ला�ग पर�क्षा भवन पुन: तो�कने छ ।

( भरत खरे ल )
कम्प्युटर अपरे टर

( �ेमनारायण पन्थी )
शाखा अ�धकृत

( भरत खनाल )
�न.कायार्लय �मुख

