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शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्रा.)पदको प्रथम चरणको धिधखत परीक्षाको परीक्षा भवन 

कायम गररएको सूचना । 

सूचना नं. ४६/२०७६-७७, धमधत :२०७६/१०/०९ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, काठमाण्डौंको धव.नं. १६६९४-१६७००/०७६-७७ (खुिा तथा समावेशी) 

अनसुार रा.प.ततृीय शे्रणी(अप्राधवधिक), संयकु्त र एकीकृत (परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापपका संसद 

सेवा)  शाखा अपिकृत वा सो सरह पदमा महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी Online बाट दरखास्त स्वीकृत भएका 

उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको प्रपतयोपगतात्मक पलपखत परीक्षा पवूा प्रकापशत परीक्षा कायाक्रम अनसुार दहेायको 

पमपत, समय र स्थानमा संचालन हुने भएकोले सम्बपन्द्ित सबैको जानकारीको लापग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

परीक्षा काययक्रम 

धवषय परीक्षा प्रणािी परीक्षा धमधत र समय परीक्षा अविी 

प्रशासधनक अधभरुची परीक्षण वस्तुगत  
२०७६/१०/२५ गते शधनवार 

धदनको ११:०० बजे 
१ घण्टा ३० धमनेट  

 

परीक्षा भवन 

रष्टब्य: 
 प्रवेश पत्र पबना परीक्षाथीलाई परीक्षामा सपम्मपलत गराइन ेछैन । 

 परीक्षा कोठा पत्ता लगाउन ेप्रयोजनाथा उम्मेदवारहरुले एक घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा पपुगसक्न ुपनेछ । 

 उम्मेदवारले उत्तरपपुस्तकामा कािो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनछे । 

 परीक्षा हलमा झोला, मोवाइाल फोन तथा अन्द्य इलेक्रोपनक पडभाइस लैजान पनषेि गररएको छ । 

 परीक्षा संचालन हुने पदन कुनै सावाजपनक पवदा पनागए पपन लोक सेवा आयोगको पवूा सचूना पवना परीक्षा कायाक्रम स्थपगत हुने छैन । 

 

 

 

क्र.सं. 
रोि नम्बर उम्मेदवार 

संख्या 
परीक्षा भवन 

दपेख सम्म 

१. ८३०००१ ८३०२०० २०० श्री कंचन पवद्या मपन्द्दर “क”  केन्द्र (पशव मपन्द्दर नहर छेउ), महने्द्रनगर । 

२. ८३०२०१ ८३०४०० २०० श्री कंचन पवद्या मपन्द्दर “ख” केन्द्र (पशव मपन्द्दर नहर छेउ), महने्द्रनगर । 

३. ८३०४०१ ८३०६०० २०० श्री कंचन पवद्या मपन्द्दर “ग” केन्द्र (पशव मपन्द्दर नहर छेउ), महने्द्रनगर । 

४. ८३०६०१ ८३०८०० २०० श्री पलपटल वदु्व  एकेडेमी  (कृपष सामाग्री कम्पनी पलपमटेड नपजक), महने्द्रनगर । 

५. ८३०८०१ ८३१००० २०० श्री पलपटल वदु्व एकेडेमी (पजल्ला सरकारी वपकल कायाालय नपजक), महने्द्रनगर । 

६. ८३१००१ ८३११४६ १४६ श्री पिक्स्टन कलेज (पडपभजन सडक कायाालय नपजक), महने्द्रनगर । 

......................... 

-पसु्कर राज उपाध्याय_ 

स.क.अ. 

...................... 
(खगेन्द्र प्रसाद भट्ट) 

शाखा अपिकृत 

 

......................... 

-पनरन्द्जन श्रेष्ठ_ 

उप सपचव 
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