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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. १०१/०७९–८०, मममि २०७९/१०/१३ 

यस कायाालयले संचालन गने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालयको मव.नं. १६६९९-१६७०५/०७९-८० 

(खुला/समावेशी) रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्राववविक), ववविन्न सेवा, समूह, शाखा अविकृत वा सो सरह पदको लावग 

परीक्षा केन्द्र धनकुटा राखी अनलाइनबाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका समू्पणा उमे्मदवारहरुको पमिलो 

चरणको प्रवतयोवगतात्मक वलखखत परीक्षा पूवा वनिााररत परीक्षा कायाक्रमानुसार वनम्न वमवत, समय र स्थानमा सञ्चालन 

हुने िएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

परीक्षा काययक्रम 

क्र.सं. मवषय पूणायङ्क परीक्षा प्रणाली मममि / समय अवमध 

१ प्रशासवनक अविरुची परीक्षण १०० वसु्तगत २०७९।१०।२८ ववहान ११:०० बजे १ घण्टा ३० वमनेट 
 

परीक्षा केन्द्र: धनकुटा 

क्र.सं. 
रोल नम्बर 

परीक्षा भवन उमे्मदवार संख्या 
देखख सम्म 

१ ५०००१ ५०२०० श्री लोक सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, िनकुटाको परीक्षा हल २०० 

२ ५०२०१ ५०४०० श्री गोकुणे्डश्वर मा.वव., वसरानबजार, िनकुटा (क केन्द्र) २०० 

३ ५०४०१ ५०६०० श्री गोकुणे्डश्वर मा.वव., वसरानबजार, िनकुटा (ख केन्द्र) २०० 

४ ५०६०१ ५०८०० श्री िनकुटा बहुमुखी क्याम्पस, िनकुटा (क केन्द्र) २०० 

५ ५०८०१ ५१००० श्री िनकुटा बहुमुखी क्याम्पस, िनकुटा (ख केन्द्र) २०० 

६ ५१००१ ५१२०० श्री िनकुटा बहुमुखी क्याम्पस, िनकुटा (ग केन्द्र) २०० 

७ ५१२०१ ५१४०० श्री िनकुटा बहुमुखी क्याम्पस, िनकुटा (घ केन्द्र) २०० 

८ ५१४०१ बााँकी सबै श्री विवेणी मा.वव. िनकुटा  बसपाका  छेउ २१४ 

द्रष्टव्य: 

 प्रवेशपि वबना परीक्षामा सखम्मवलत गराईने छैन । प्रवेशपिको प्रवतवलवप आवश्यक पने उमे्मद्वारले एक वदन अगाडी नै लोक 

सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, िनकुटाबाट अवनवाया वलइसकु्न पनेछ ।  

 उत्तरपुखस्तकामा अवनवाया रुपमा कालो मसी िएको कलम/डटपेन मािै प्रयोग गनुापनेछ ।  

 परीक्षा हलमा मोवाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्र ोवनक वडिाइसहरु लैजान वनषेि गररएको छ ।  

 पररक्षाथीले पररक्षाकेन्द्रमा आउदा नागररकताको प्रमाणपि वा मतदाता पररचयपि वा सवारी सािन चालक अनुमवतपि वा 

सरकारी कायाालयवाट जारी िएको फोटोसवहतको कुनै एकको सक्कलै प्रमाणपि अवनवाया रुपमा आफुसाथ वलई आउनु 

पनेछ । 

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

 उमे्मदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा र वनस्कदा अनावश्यक विडिाड नगने ।  

 परीक्षामा खवटएका जनशखिले वदएको वनदेशनको पूणा पालना गनुा पनेछ । 

 

 (ववदुर गौतम)            (चुरामवण मरावसनी) 

शाखा अविकृत                       उपसवचव  


