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लोक सेवा आयोग 
सुख�त कायार्लय, सुख�त 

 
 

शाखा अ�धकृत वा सो सरह पदको पर�क्षा भवन कायम ग�रएको सूचना 

सचुना नं. ४७/07६-7७, �म�त : २०७६/१0/12  
 

लोक सेवा आयोग केन्��य कायार्लय, अनामनगरको �वज्ञापन नं. १६६94-१६70०/०७6-७7 (खलुा र समावेशी),         

(k//fi6«, �शासन, लेखापर�क्षण र व्यावस्था�पका संसद) संय� तथा एक�कृत,  शाखा अ�धकृत वा सो सरह (अ�ा�व�धक) 

पदको ला�ग पर�क्षा केन्� सखु�त राखी Online माफर् त दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने सम्पूणर् उम्मेदवारहरुको �थम 

चरणको ��तयो�गतात्मक �लिखत पर�क्षा पूवर् �नधार्�रत पर�क्षा कायर्�म अनसुार �नम्न �म�त, समय र स्थानमा स�ालन हनुे 

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

�.स. प� �बषय पर�क्षा �णाल� पर�क्षा �म�त र समय 

1 �थम 
�शास�नक अ�भरुची 

पर�क्षण 

बस्तगुत बह ु

बैकिल्पक 

 

2076/10/25 गते श�नबार �बहानको 11 बजे 

देिख 

पर�क्षा कायर्�मः 

�.सं. 
रोल नम्बर उम्मेदवार 

संख्या 

 

पर�क्षा भवन/केन्� 

 
देिख सम्म 

1 650001 650200 200 �ी जन नमनुा मा.�ब. वीरेन्�नगर, सखु�त (क केन्�) 
2 650201 650400 200 �ी जन नमनुा मा.�ब. वीरेन्�नगर, सखु�त (ख केन्�) 

3 650401 650600 200 �ी जन नमनुा मा.�ब. वीरेन्�नगर, सखु�त (ग केन्�) 
4 650601 650800 200 �ी देउती टेिक्नकल इन��च्यटु, भेटेर�नर�लाईन, सखु�त  

5 650801 650990 190 �ी कृष्ण संकृत ताथा साधारण मा.�ब., इ�ाम, सखु�त (क केन्�) 

6 650991 651150 160 �ी कृष्ण संकृत ताथा साधारण मा.�ब., इ�ाम, सखु�त (ख केन्�) 

      7 651151 651342 192 �ी लोक सेवा आयोग, पर�क्षा भवन, सखु�त (क केन्�) 

8 651343 651493 150 �ी 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 । 

 
 

 

 

 
( पूणर्मान �े� ) 

�न.कायार्लय �मखु 
 

( पूणर् �साद पाण्डे ) 

ख�रदार 
 

( भरत खनाल ) 

शाखा अ�धकृत 
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