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लोक सेवा आयोग 
स खु �त  क ाय ा र्ल य , स खु �त  

 
 

शाखा अ�धकृत वा सो सरह पदको पर�क्षा भवन कायम ग�रएको सूचना 
सचुना नं. 57/079-80, �म�त : २०७9/06/21  

 

लोक सेवा आयोग केन्��य कायार्लय, अनामनगरको �वज्ञापन नं. १६६95-१६701/०७7-७8 (खलुा र समावेशी), रा.प. 

ततृीय �ेणी  (अ�ा�व�धक), शाखा अ�धकृत वा सो सरह पदको ला�ग पर�क्षा केन्� सखु�त र जमु्ला पर�क्षा केन्� राखी �थम 

चरणमा उ�ीणर् सम्पूणर् उम्मेदवारहरुको दो�ो चरणको ��तयो�गतात्मक �लिखत पर�क्षा आयोगको �म�त 2079/05/27 को 

�नणर्यानसुार देहाय बमोिजमको �म�त, समय, स्थान र पर�क्षा केन्�मा स�ालन हनुे गर� पर�क्षा केन्� कायम ग�रएको बेहोरा 

सम्विन्धत सवैको जानकार�को ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ । 

पर�क्षा कायर्�म 

�.स. प� �बषय �म�त समय 

1 ���तय (सबै सेवा समूहको ला�ग) शासन �णाल� 2079/06/28 

�दनको 

2:00 

बजे  

2 

 

ततृीय (सबै सेवा समूहको ला�ग) समसाम�यक �वषय 2079/06/29 

3 चतथुर् (�शासन र लेखा पर�क्षण सेवाको ला�ग 

 

सेवा समूह सम्बन्धी 2079/06/30 
 
 

4 
अ�त�र� प� ( पररा� सेवाका ला�ग मा�) 

अं�जेी भाषा (Extra Paper-l) 2079/06/31 

पररा� नी�त तथा अन्तरार्��य 

सम्बन्ध (Extra Paper-ll) 

2079/07/01 

पर�क्षा कायर्�मः 

�.सं. 
रोल नम्बर उम्मेदवार 

संख्या 

 

पर�क्षा भवन/केन्� 

 
देिख सम्म 

1 650002 650440 200 �ी कृष्ण मा.�ब. वीरेन्�नगर,-7, सखु�त  

2 650442 651167 200 �ी लोक सेवा आयोग (पर�क्षा भवन), सखु�त (क केन्�) 

3 651171 730137 169 �ी लोक सेवा आयोग (पर�क्षा भवन), सखु�त (ख केन्�) 

��व्य : 

• �वेशप� �वना पर�क्षामा सिम्म�लत गराइने छैन साथै पर�क्षा �दन आउँदा नेपाल सरकारको कुनै �नकायबाट जार� गरेको 
फोटो स�हतको प�रचय प� वा नेपाल� नाग�रकताको स�लै �माणप� अ�नवायर् रुपमा �लई आउँन ुपन�छ ।  

• पर�क्षामा मोबाइल फोन तथा अन्य �व�तुीय उपकरण �न:षेध ग�रएको छ । 
• पर�क्षामा कालो मसी अ�नवायर् रुपमा �योग गनुर् पन�छ । 
• सं�मणको �वशेष अवश्थामा पर�क्षा स�ालन (पर�क्षा स�ालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, 2077 पूणर् 

पालना गनुर्पन�छ । 

• अ�त�र� प� (पररा� सेवा) का उम्मेदवारहररुको पर�क्षा यस कायार्लयको पर�क्षा भवनमा  स�ालन हनुेछ । 

• पर�क्षा केन्� प�रवतर्न भई आएका उम्मेदवारको ला�ग यस कायार्लयको पर�क्षा भवन ख केन्� कायम ग�रएको छ । 

 

 
( पूणर्मान �े� ) 

उपसिचव 
 

( पूणर् �साद पाण्डे ) 

ख�रदार 
 

(राज कुमार� मल्ल) 

                टा. ना. स.ु 
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