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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. १२०/०७९–८०, मममि २०७९/११/१२ 

यस कायाालयले संचालन गने तपसीलमा उले्लखित पदको लागग परीक्षा केन्द्र धनकुटा रािी अनलाइनबाट 

दरिास्त फाराम स्वीकृत गराएका समू्पर्ा उमे्मदवारहरुको प्रगतयोगगतात्मक गलखित परीक्षा पूवा गनर्ााररत परीक्षा 

कायाक्रमानुसार गनम्न गमगत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । 

परीक्षा कार्यक्रम 

क्र. 

स. 
मव.नं. 

पद, सेवा, 

समूह, 

उपसमूह, िह/ 

शे्रणी 

परीक्षा मममि र समय 

रोल नं. 

परीक्षा भवन 
उमे्मद्वार 

संख्या देखि मभत्रका 

1= 
१०१०९-

१०११०/ 

२०७८-०७९ 
(िुला/समावेशी) 

सभेक्षक, इगि, 

सभे, रा.प.अनं. 

प्रथम (प्रा.) 

२०७९।११।२८ 

प्रथम पत्र गवहान ७ बजे (४५ 

गमनेट) र गितीय पत्र ८.१५ 

बजे  (२ घण्टा १५ गमनेट) 

५०००१ 
बााँकी सबै 

श्री लोक सेवा आयोग, र्नकुटा 

कायाालय, र्नकुटाको परीक्षा 

हल 

80 

2. 
१०११७-

१०१२१/ 

२०७८-०७९ 
(िुला/समावेशी) 

कम्प्यूटर 

अपरेटर, गवगवर्, 

रा.प.अनं. प्रथम 

(प्रा.) 

२०७९।११।२९ 

प्रथम पत्र गवहान ७ बजे (४५ 

गमनेट) र गितीय पत्र ८.१५ 

बजे  (२ घण्टा १५ गमनेट) 

५०००१ ५०२०० 
श्री लोक सेवा आयोग, र्नकुटा 

कायाालय, र्नकुटाको परीक्षा 

हल 

२०० 

५०२०१ ५०४२० श्री गोकुणे्डश्वर मा.गव., 

गसरानबजार, र्नकुटा (क केन्द्र) 

२२० 

५०४२१ ५०६२० श्री गोकुणे्डश्वर मा.गव., 

गसरानबजार, र्नकुटा (ि केन्द्र) 

२०० 

५०६२१ बााँकी सबै श्री गत्रवेर्ी मा.गव. र्नकुटा  

बसपाका  छेउ  

२४१ 

3. 
१०११५-

१०११६/ 

२०७८-०७९ 
(िुला/समावेशी) 

रेिर, वन, 

जनरल फरेष्ट्र / 

ने.पा.एण्ड 

वा.ला., रा.प.अनं. 

प्रथम (प्रा.) 

२०७९।१२।०१ 

प्रथम पत्र गवहान ७ बजे (४५ 

गमनेट) र गितीय पत्र ८.१५ 

बजे  (२ घण्टा १५ गमनेट) 

५०००१ 
बााँकी सबै 

श्री लोक सेवा आयोग, र्नकुटा 

कायाालय, र्नकुटाको परीक्षा 

हल 

82 

4. 
१०११२-

१०११४/ 

२०७८-०७९ 
(िुला/समावेशी) 

प्रागवगर्क 

सहायक, कृगि, 

िा.पो. तथा 

गु.गन., रा.प.अनं. 

प्रथम (प्रा.) 

२०७९।१२।०२ 

प्रथम पत्र गवहान ७ बजे (४५ 

गमनेट) र गितीय पत्र ८.१५ 

बजे  (२ घण्टा १५ गमनेट) 

५०००१ 
बााँकी सबै 

श्री लोक सेवा आयोग, र्नकुटा 

कायाालय, र्नकुटाको परीक्षा 

हल 

45 

5. 
१०१२४-

१०१२८/ 

२०७८-०७९ 
(िुला/समावेशी) 

स्टाफ नसा., 

स्वास्थ्य, जनरल 

नगसाङ्ग, पााँचौ तह 

२०७९।१२।०५ 

प्रथम पत्र गवहान ७ बजे (४५ 

गमनेट) र गितीय पत्र ८.१५ 

बजे  (२ घण्टा १५ गमनेट) 

५०००१ ५०२०० 
श्री लोक सेवा आयोग, र्नकुटा 

कायाालय, र्नकुटाको परीक्षा 

हल 

२०० 

५०२०१ 
बााँकी सबै 

श्री गोकुणे्डश्वर मा.गव., 

गसरानबजार, र्नकुटा (क केन्द्र) 
200 

6. 
१०१२२-

१०१२३/ 

२०७८-०७९ 
(िुला/समावेशी) 

हेल्थ अगसषे्ट्ण्ट, 

स्वास्थ्य, हे.इा . , 

पााँचौ तह 

२०७९।१२।०६ 

प्रथम पत्र गवहान ७ बजे (४५ 

गमनेट) र गितीय पत्र ८.१५ 

बजे  (२ घण्टा १५ गमनेट) 

५०००१ बााँकी सबै 
श्री लोक सेवा आयोग, र्नकुटा 

कायाालय, र्नकुटाको परीक्षा 

हल 

180 

7. 
१०१२९/ 

२०७८-०७९ 
(िुला) 

फामेसी 

सहायक, 

स्वास्थ्य, फामेसी, 

पााँचौ तह 

२०७९।१२।०७ 

प्रथम पत्र गवहान ७ बजे (४५ 

गमनेट) र गितीय पत्र ८.१५ 

बजे  (२ घण्टा १५ गमनेट) 

५०००१ बााँकी सबै 
श्री लोक सेवा आयोग, र्नकुटा 

कायाालय, र्नकुटाको परीक्षा 

हल 

५० 

8. 
१०१११/ 

२०७८-०७९ 
(मरे्शी) 

प्रागवगर्क 

सहायक, कृगि, 

बाली गवकास, 

रा.प.अनं. प्रथम 

(प्रा.) 

२०७९।१२।०८ 

प्रथम पत्र गवहान ७ बजे (४५ 

गमनेट) र गितीय पत्र ८.१५ 

बजे  (२ घण्टा १५ गमनेट) 

५०००१ बााँकी सबै 
श्री लोक सेवा आयोग, र्नकुटा 

कायाालय, र्नकुटाको परीक्षा 

हल 

62 
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क्र. 

स. 
मव.नं. 

पद, सेवा, 

समूह, 

उपसमूह, िह/ 

शे्रणी 

परीक्षा मममि र समय 

रोल नं. 

परीक्षा भवन 
उमे्मद्वार 

संख्या देखि मभत्रका 

9 
१०१०८/ 

२०७८-०७९ 
(आ.ज.) 

गसगनयर 

अपरेटर, इगि, 

मेकागनकल, 

गन.उ.स., 

रा.प.अनं. प्रथम 

(प्रा.) 

२०७९।१२।०९ 

प्रथम पत्र गवहान ७ बजे (४५ 

गमनेट) र गितीय पत्र ८.१५ 

बजे  (२ घण्टा १५ गमनेट) 

५०००१ बााँकी सबै 
श्री लोक सेवा आयोग, र्नकुटा 

कायाालय, र्नकुटाको परीक्षा 

हल 

११ 

 

द्रष्टव्य: 

 प्रवेशपत्र गबना परीक्षामा सखम्मगलत गराईने छैन । प्रवेशपत्रको प्रगतगलगप आवश्यक पने उमे्मिारले एक गदन 

अगाडी नै लोक सेवा आयोग, र्नकुटा कायाालय, र्नकुटाबाट अगनवाया गलइसकु्न पनेछ ।  

 उत्तरपुखस्तकामा अगनवाया रुपमा कालो मसी भएको कलम/डटपेन मातै्र प्रयोग गनुापनेछ ।  

 परीक्षा हलमा मोवाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्र ोगनक गडभाइसहरु लैजान गनिेर् गररएको छ ।  

 पररक्षाथीले पररक्षाकेन्द्रमा आउदा नागररकताको प्रमार्पत्र वा मतदाता पररचयपत्र वा सवारी सार्न चालक 

अनुमगतपत्र वा सरकारी कायाालयवाट जारी भएको फोटोसगहतको कुनै एकको सक्कलै प्रमार्पत्र अगनवाया रुपमा 

आफुसाथ गलई आउनु पनेछ । 

 परीक्षाथी परीक्षा शुरु हुनु एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ ।  

 उमे्मदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा र गनस्कदा अनावश्यक गभडभाड नगने ।  

 परीक्षामा िगटएका जनशखिले गदएको गनदेशनको पूर्ा पालना गनुापनेछ। 

 

 

 (कमलप्रसाद दाहाल)           (चुरामगर् मरागसनी) 

     शािा अगर्कृत                       उपसगचव  

 


