
 
प्रधान कार्ाालर्, मानवश्रोत व्यवस्थापन ववभाग 

आन्तरिक ि खुला प्रवतर्ोवगतात्मक वलखखत पिीक्षा कार्ाक्रम ि पिीक्षा भवन कार्म गरिएको सूचना 
 

श्री लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त यस बैंकको मिमि २०७५/०७/१६ िा प्रकामिि मवज्ञापन अनुसार देहाय विोमििका पदहरुको आ.प्र. र खुला प्रमियोमगिात्मक 

मलखखि परीक्षा देहाय बिोमििको काययक्रि अनुसार  मनम्न विोमििका परीक्षा भवनहरुिा संचालन हुने व्यहोरा सम्वखिि सवैको िानकारीका लामग यो सूचना 

प्रकामिि गररएको छ । 

क्र. 

सं. 
विज्ञापन नं. वकवसम 

पद, सेवा, 

समूह/उपसमूह/ 

तह 

वलखखत पिीक्षा वमवत समर् 
पिीक्षा केन्द्र 

िोल नं. 

प्रथम पत्र  वितीर् पत्र  देखख सम्म 

१ २०७५/७६/१५ आ.प्र. िुख्य प्रबिक, १० 

२०७५/१०/१६ 

 गिे मदनको 

२.०० बिे 

२०७५/१०/१७ 

 गिे मदनको २.०० 

बिे 

श्री लोक सेवा आयोग,  

केन्द्रीय कायायलय 

सवै 

उमे्मदवारहरु 

२ २०७५/७६/१६ आ.प्र. बररष्ठ प्रबिक, ९ 

३ २०७५/७६/१७ आ.प्र. प्रबिक, ८ 

४ २०७५/७६/१९ आ.प्र. 
उप प्रबिक 

(आईटी), ७ 

५ २०७५/७६/१८ आ.प्र. उप प्रबिक, ७ २०७५/१०/७ 

 गिे मदनको  

२.०० बिे 

२०७५/१०/८ 

 गिे मदनको  

२.०० बिे 

श्री िहेन्द्र भवन 

िा.मव.,सानोगौचरण ।  

सवै 

उमे्मदवारहरु ६ २०७५/७६/२४ 
खुला र 

आ.ि. 

सहायक प्रबिक 

(आईटी), ६ 

७ २०७५/७६/२० आ.प्र. 
सहायक प्रबिक, 

६ 

२०७५/१०/११ 

गिे मदनको  

२.०० बिे 

२०७५/१०/१२ 

गिे मदनको  

२.०० बिे 

श्री िहेन्द्र भवन 

िा.मव.,सानोगौचरण ।  

सवै 

उमे्मदवारहरु 

८ २०७५/७६/२३ 
खुला र 

सिावेिी 

सहायक प्रबिक, 

६ 

२०७५/१०/१४ 

गिे मदनको २.०० 

बिे 

२०७५/१०/१५ 

गिे मदनको २.०० 

बिे 

श्री िहेन्द्र भवन 

िा.मव.,सानोगौचरण ।  
१ ४०० 

श्री टंगाल िा.मव., टंगाल । ४०१ ८०० 

श्री मि.पी कोइराला िेिोररयल 

(कमु्यमनटी) कलेि, मसफल । 
८०१ १२०० 

श्री पासाङ्ग ल्हािु िेिोररयल 

कलेि, सािाखुिी ।  
१२०१ १६०० 

श्री आमियवाद कलेि, 

सािाखुिी ।  
१६०१ २००० 

श्री िनिोहन िेिोररयल 

कलेि, सोह्रखुटे्ट । 
२००१ २४०० 

श्री नू्य मिमलमनयि कलेि, 

सुकेधारा । 

२४०१ देखख 

बााँकी सवै 

९ २०७५/७६/२१ आ.प्र. वररष्ठ सहायक, ५ 

२०७५/१०/२१ 

गिे मदनको  

२.०० बिे 

२०७५/१०/२२ 

गिे मदनको  

२.०० बिे 

श्री िहेन्द्र भवन 

िा.मव.,सानोगौचरण ।  

सवै 

उमे्मदवारहरु 

 

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसम 

पद, सेवा, 

समूह/उपसमूह/ 

तह 

वलखखत पिीक्षा वमवत समर् आर्ोगको  

पिीक्षा संचालन 

गने कार्ाालर् 

पिीक्षा केन्द्र प्रथम पत्र  

(२:३० घण्टा) 

वितीर् पत्र  

(२:३० घण्टा) 

१ 
२०७५/७६/२५ 

(प्रदेि नं. १)  

खुला र  

सिावेिी 
सहायक , ४ 

२०७५/१०/१८ 

 गिे मदनको  

२.०० बिे 

२०७५/१०/१९  

गिे मदनको  

२.०० बिे 

धनकुटा कायायलय 

 आयोगको परीक्षा  संचालन 

 गने सम्वखिि कायायलयले 

 िोके विोमिि हुने छ । 

२ 
२०७५/७६/२६ 

(प्रदेि नं. २)  
िलेश्वर कायायलय 

३ 
२०७५/७६/२७ 

(प्रदेि नं. ३)  

काठिाडौ ं

कायायलय 

४ 
२०७५/७६/२८     

( गण्डकी प्रदेि)  
पोखरा कायायलय 

५ 
२०७५/७६/२९ 

(प्रदेि नं. ५)  
बुटवल कायायलय 

६ 
२०७५/७६/३०      

( कणायली प्रदेि)  
सुखेि कायायलय 

७ 
२०७५/७६/३१  

( सुदुरपमिि प्रदेि)  

िहेन्द्रनगर 

कायायलय 
 

  



 

क्र. 

सं. 
विज्ञापन नं. वकवसम 

पद, सेवा, 

समूह/उपसमूह/ तह 

वलखखत पिीक्षा  

वमवत समर् 

आर्ोगको  पिीक्षा 

संचालन गने 

कार्ाालर् 

पिीक्षा केन्द्र 

प्रथम पत्र (२ घण्टा) 

१ 
२०७५/७६/३२ 

(प्रदेि नं. १)  

खुला र 

सिावेिी 

कमनष्ठ सहायक  

(Gold Tester) ,३ 

 २०७५/१०/२० गिे 

मदनको ३.०० बिे 

धनकुटा कायायलय 

आयोगको परीक्षा  संचालन गने 

सम्वखिि कायायलयले िोके 

विोमिि हुने छ । 

२ 
२०७५/७६/३३ 

(प्रदेि नं. २)  
िलेश्वर कायायलय 

३ 
२०७५/७६/३४ 

(प्रदेि नं. ३)  
काठिाडौ ंकायायलय 

४ 
२०७५/७६/३५    

 (गण्डकी प्रदेि)  
पोखरा कायायलय 

५ 
२०७५/७६/३६ 

(प्रदेि नं. ५)  
बुटवल कायायलय 

६ 
२०७५/७६/३७    

 (कणायली प्रदेि)  
सुखेि कायायलय 

७ 
२०७५/७६/३८  

( सुदुरपमिि प्रदेि)  
िहेन्द्रनगर कायायलय 

द्रष्टब्यः 

१. उमे्मदवारले उत्तरपुखिकािा कालो िसी भएको डटपेन/कलि िात्र प्रयोग गनुयपनेछ । 

२. प्रवेि पत्र र सक्कल नागररकिा मवना कुनै पमन उमे्मदवारलाई परीक्षािा सखम्ममलि नगराइने हुाँदा प्रवेिपत्र र सक्कल नागररकिा अमनवायय रुपिा साथिा मलई 

परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनिा आइपुगु्नपनेछ ।  

३. पिीक्षा भवनमा मोिाइल फोन वनषेध गरिएको छ ।  

४. परीक्षा संचालन हुने मदन अप्रत्यामिि मवदा पनय गएिा पमन आयोगको पूवय सूचना मवना मनधायररि परीक्षा काययक्रि स्थमगि हुने छैन । 


