
लोक सेवा आयोग 

कर्ााली अञ्चल कायाालय 

जमु्ला 
                
स्वास््य सेवा‚ सहायक चौथो तह तथा ववभिन्न सेवाका राजपत्र अनंककत द्धितीय शे्रर्ी (प्राववधिक)‚ खुला तथा समावशेी पदको प्रततयोधगतात्मक 

भलखखत परीक्षाको परीक्षा िवन कायम गरीएको सूचना 
सूचना नं ९५/०७३-७४, भमतत २०७४।३।२८ 

यस कायाालयको स्वास््य सेवा‚ सहायक चौथो तह तथा ववभिन्न सेवाका राजपत्र अनंककत द्धितीय शे्रणी (प्राववधिक)‚ खुला र समावेशी 
पदहरुको ववज्ञापनमा डोल्पा¸ हुम्ला र जुम्ला परीक्षा केन्र राखी Online मार्ा त दरखास्त र्ाराम िरी स्वीकृत िएका सम्पूणा उम्मेदवारहरुको 
प्रततयोधितात्मक भलखखत परीक्षा लोक सेवा आयोिको संशोधित परीक्षा कायाक्रम अनसुार तनम्न भमतत‚ समय र स्थानमा सञ्चालन हुने िएकोले 
सम्वन्न्ित सवैको जानकारीको लाधि यो सूचना प्रकाभशत िररएको छ  ।  

भलखखत परीक्षा कायाक्रम 
क्र. 
सं. 

वव.नं. पद/सेवा/समूह/उपसमूह 
परीक्षा भमतत र 

समय 

रोल न.ं परीक्षाथी 
संख्या परीक्षा केन्र 

देखी सम्म 

१ १५२०६-१५२०८/०७३-७४ j}b\o/स्वास््य 
आयुवेद/जनरल आयुवेद 

२०७४।४।०७ िते 
४:३० बजे 

३७०००१ ३७०००२ २ 
सरस्वती उच्च मा.वव. दनुै¸ 

डोल्पा 

३७०००३ ३७०००५ ३ 
मानसरोवर बहुमुखी 

क्याम्पस¸ भसमकोट¸ हुम्ला 

३७०००६ ३७००६४ ५९ 
चन्दननाथ मा.वव. खलंिा¸ 

जुम्ला 

२ १५२२३-१५२२६/०७३-७४ अभमन/इन्न्ज/सि े
२०७४।४।०८ िते 

४:३० बजे 
३७०००१ ३७००८७ ८७ 

चन्दननाथ मा.वव. खलंिा¸ 
जुम्ला 

३ १५२१६-१५२१७/०७३-७४ 
िणक/आ.यो. तथा 
त्यांक/त्यांक 

 

२०७४।४।११ िते 
४:३० बजे 

३७०००१ ३७०००२ २ 
मानसरोवर बहुमुखी 

क्याम्पस¸ भसमकोट¸ हुम्ला 

३७०००३ ३७०१३१ १२९ 
चन्दननाथ मा.वव. खलंिा¸ 

जुम्ला 

४ १५२१८-१५२२२/०७३-७४ 
खा.पा.स.टे./इन्न्ज/भसभिल/

स्यातनटरी 
२०७४।४।१२ िते 

४:३० बजे 

३७०००१ ३७००११ ११ 
सरस्वती उच्च मा.वव. दनुै¸ 

डोल्पा 

३७००१२ ३७००२० ९ 
मानसरोवर बहुमुखी 

क्याम्पस¸ भसमकोट¸ हुम्ला 

३७००२१ ३७०१६२ १४२ 
चन्दननाथ मा.वव. खलंिा¸ 

जुम्ला 

५ १५२०९-१५२१४/०७३-७४ अ.हे.व./स्वास््य/हे.इा. 
२०७४।४।१४ िते 

४:३० बजे 

३७०००१ ३७००६५ ६५ 
सरस्वती उच्च मा.वव. दनुै¸ 

डोल्पा 

३७००६६ ३७०१०१ ३६ 
मानसरोवर बहुमुखी 

क्याम्पस¸ भसमकोट¸ हुम्ला 

३७०१०२ ३७०३२१ २२० 
कणााली मा.वव. अनामनिर¸ 

जुम्ला 

३७०३२२ ३७०४७१ १५० 
चन्दननाथ मा.वव. खलंिा¸ 

जुम्ला "क" केन्र 

३७०४७२ ३७०६२१ १५० 
चन्दननाथ मा.वव. खलंिा¸ 

जुम्ला "ख" केन्र  

३७०६२२ ३७०७७१ १५० 
जे.आर. कणााली बोर्ड ाङ 

स्कुल¸ जुम्ला 

३७०७७२ ३७०८९६ १२५ 
जनता प्राववधिक मा.वव. 

महतिाउँ¸ जुम्ला "क" केन्र  

३७०८९७ ३७१०२१ १२५ 
जनता प्राववधिक मा.वव. 

महतिाउँ¸ जुम्ला "ख" केन्र 
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क्र. 
सं. 

वव.नं. पद/सेवा/समूह/उपसमूह परीक्षा भमतत र 
समय 

रोल न.ं परीक्षाथी 
संख्या 

परीक्षा केन्र 

६ १५२१५/०७३-७४ 
डाका रुम 

अभसष्टेन्ट/स्वास््य/ 
रेर्डयोग्रार्ी 

२०७४।४।१६ िते 
४:३० बजे 

३७०००१ ३७०००९ ९ 
लोक सेवा आयोि¸ कणााली 
अञ्चल कायाालय¸ जुम्लाको 

परीक्षा िवन 

७ १५२४०-१५२४५/०७३-७४ 
भसतनयर िेमस्काउट/वन/ 

ने.पा.एण्ड वा.ला. 
२०७४।४।१८ िते 

४:३० बजे 

३७०००१ ३७०००१ १ 
मानसरोवर बहुमुखी 

क्याम्पस¸ भसमकोट¸ हुम्ला 

३७०००२ ३७००९१ ९० 
चन्दननाथ मा.वव. खलंिा¸ 

जुम्ला 

८ १५२२८-१५२२९/०७३-७४ ना.प्रा.स./कृवि/बािवानी 
२०७४।४।२२ िते 

४:३० बजे 

३७०००१ ३७०००४ ४ 
सरस्वती उच्च मा.वव. दनुै¸ 

डोल्पा 

३७०००५ ३७००१४ १० 
मानसरोवर बहुमुखी 

क्याम्पस¸ भसमकोट¸ हुम्ला 

३७००१५ ३७००८५ ७१ 
चन्दननाथ मा.वव. खलंिा¸ 

जुम्ला 

९ १५२३९/०७३-७४ 
हेड कर्ल्ड 

अभसष्टेन्ट/वन/बोटानी 
२०७४।४।२६ िते 

४:३० बजे 
३७०००१ ३७०१३९ १३९ 

चन्दननाथ मा.वव. खलंिा¸ 
जुम्ला 

१० १५२३०/०७३-७४ 
ना.प.से.प्रा./कृवि/ 
ला.पो.एण्ड ड.ेड.े 

२०७४।४।२८ िते 
४:३० बजे 

३७०००१ ३७०००४ ४ 
सरस्वती उच्च मा.वव. दनुै¸ 

डोल्पा 

३७०००५ ३७००१० ६ 
मानसरोवर बहुमुखी 

क्याम्पस¸ भसमकोट¸ हुम्ला 

३७००११ ३७००६८ ५८ 
चन्दननाथ मा.वव. खलंिा¸ 

जुम्ला 

११ १५२०१-१५२०५/०७३-७४ अ.न.मी./स्वास््य/प.हे.न. 
२०७४।५।०३ िते 

४:३० बजे 

३७०००१ ३७००१३ १३ 
सरस्वती उच्च मा.वव. दनुै¸ 

डोल्पा 

३७००१४ ३७००२७ १४ 
मानसरोवर बहुमुखी 

क्याम्पस¸ भसमकोट¸ हुम्ला 

३७००२८ ३७०१७८ १५० 
चन्दननाथ मा.वव. खलंिा¸ 

जुम्ला "क" केन्र 

३७०१७९ ३७०३२८ १५१ 
चन्दननाथ मा.वव. खलंिा¸ 

जुम्ला "ख" केन्र 

१२ १५२३१-१५२३३/०७३-७४ 
ना.प.स्वा.प्रा./ 
कृवि/िेटेरीनरी 

२०७४।५।०६ िते 
४:३० बजे 

३७०००१ ३७०००३ ३ 
सरस्वती उच्च मा.वव. दनुै¸ 

डोल्पा 

३७०००४ ३७०००८ ५ 
मानसरोवर बहुमुखी 

क्याम्पस¸ भसमकोट¸ हुम्ला 

३७०००९ ३७०१२८ १२० 
चन्दननाथ मा.वव. खलंिा¸ 

जुम्ला 

१३ १५२४६-१५२४७/०७३-७४ स.क.अ./ववववि/ववववि 
२०७४।५।०७ िते 

४:३० बजे 

३७०००१ ३७०००३ ३ 
सरस्वती उच्च मा.वव. दनुै¸ 

डोल्पा 

३७०००४ ३७०००४ १ 
मानसरोवर बहुमुखी 

क्याम्पस¸ भसमकोट¸ हुम्ला 

३७०००५ ३७००४७ ४३ 
चन्दननाथ मा.वव. खलंिा¸ 

जुम्ला 
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१४ १५२२७/०७३-७४ 
एशोभसयसन अिानाइजर 
/इन्न्ज/एि/ृइररिेशन 

इन्न्ज 

२०७४।५।०८ िते 
४:३० बजे 

३७०००१ ३७०००४ ४ 
सरस्वती उच्च मा.वव. दनुै¸ 

डोल्पा 

३७०००५ ३७०००६ २ 
मानसरोवर बहुमुखी 

क्याम्पस¸ भसमकोट¸ हुम्ला 

३७०००७ ३७००६५ ५९ 
चन्दननाथ मा.वव. खलंिा¸ 

जुम्ला 

१५ १५२४८/०७३-७४ स.म.वव.तन./ववववि/ववववि 

प्रथम पत्र 
२०७४।५।१० िते 
ददनको ११ बज े

३७०००१ ३७००१० १० 
सरस्वती उच्च मा.वव. दनुै¸ 

डोल्पा 

द्धितीय पत्र 

२०७४।५।१० िते 
ददनको १:३० बज े

३७००११ ३७०१०३ ९३ 
चन्दननाथ मा.वव. खलंिा¸ 

जुम्ला 

१६ १५२३४-१५२३८/०७३-७४ र्रेष्टर/वन/जनरल र्रेष्री 
२०७४।५।११ िते 

४:३० बजे 

३७०००१ ३७०००१ १ 
मानसरोवर बहुमुखी 

क्याम्पस¸ भसमकोट¸ हुम्ला 

३७०००२ ३७०१११ ११० 
चन्दननाथ मा.वव. खलंिा¸ 

जुम्ला 
रष् टव्य M   १_   प्रवेशपत्र बिना परीक्षामा सम्म्मभलत गराईने छैन ।  
 २_  प्रवेशपत्र उम्मेद्िवार आफैले आफ्नो User Account िाट Log in गरी Home मा Click गने‚ E-admit Card मा  Click गने‚ Payment Status को  

Completed choose गरी Search  मा click  गने र आफूले परीक्षा ददन चाहेको वव.न.ं मा click गरी प्राप्त गना सककनेछ र त्यसलाई Print गरी ल्याउन ु
पनेछ ।  

         ३_  प्रवेशपत्रको प्रततभलवप आवश्यक पने उम्मेदवारले परीक्षा भमतत िन्दा एक ददन अगाडी न ैयस कायाालयमा तोककएको दस्तुर ततरी भलइसक्न ुपनेछ ।  
        ४_  परीक्षा कोठा kQf लगाउने प्रयोजनका लागी उम्मेदवार परीक्षाको ददन परीक्षा शुरु हुनिुन्दा १ घन्टा अगाडी न ैपरीक्षा िवनमा पधुगसक्न ुपनेछ ।        

 ३_  परीक्षाथीले परीक्षा दददंा उत्तर पमु्स्तकामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुा पनेछ । 
 ४_  परीक्षा अवधििर परीक्षा िवन भित्र मोिाइल फोनको प्रयोग गना तनषेि गररएको छ ।            
 

 

 
 

   

 (लक्ष्मण भसहं ठकुरी)           (ओमकुमार शे्रष्ठ)           (एकनारायण शमाा) 
         ना.सु.             शाखा अधिकृत           तनदेशक 

 

 

 

 

 

 

 


