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ललखित परीक्षा कायाक्रम स्थगगत गररएको सम्बन्धी सचूना 

सचूना न.ं ७०/०७६-७७ 
सचूना प्रकाशन लमतत : २०७६/१२/०७ 

 
कोरोना भाईरस रोग (कोभभड-१९) को संभावित संक्रमण रोकथाम गने अभभप्रायले नागररकको स्िास््य सुरक्षा 

संिेदनशीलतालाई मध्यनजर गदै लोक सेिा आयोगबाट २०७६ चैत्र ८ गते शननिार र सो सश्चात २०७६ चैत्र ३० गते 
आईतिारसम्म सञ्चालन हुने पुिवननर्ावररत ननजामनत सेिा, सुरक्षा ननकाय र संगठित संस्थातफव का सम्पुणव भलखित 
परीक्षा कायवक्रमहरु अको सुचना प्रकाशन नभएसम्मको लागग आयोगको भमनत २०७६/१२/०६ को ननणवयबाट स्थगगत 
गररएको हुदा यस कायावलयबाट सञ्चालन हुने पुिवननर्ावररत कायवक्रम अनसुारका तपभशल बमोजजमका परीक्षा समेत 
स्थगगत गररएको व्यहोरा सम्बन्र्ीत सबकैो जानकारीका लागग यो सूचना प्रकाभशत गररएको छ ।  

तपलशल 
१. पि: सैन्य (सुरक्षा तनकायतर्ा ), 

क्र.स. विज्ञापन नं. परीक्षा भमनत र समय उम्मेदिारको रोल नं./दताव नं. उम्मेदिार संख्या 
१ ०७६/०७७/४२ 

(िलुा/समािेशी) 
२०७६/१२/१५ गते  
विहान ११:०० बजे 

४२००७ देखि ४२००४३६ १७२ जना 

२. पि/सेवा/समुह: शािा अगधकृत वा सो सरह/न्याय/न्याय/काननू/सरकारी वककल,   

क्र.स. पत्र विषय परीक्षा भमनत र समय उम्मेदिार संख्या 
१ प्रथम पत्र शासन प्रणाली  २०७६/१२/१७ गते,ठदनको २:०० बजे  

५० जना २ द्वितीय पत्र  समसामनयक विषय २०७६/१२/१८ गते,ठदनको २:०० बजे 
३ ततृीय पत्र  समसामनयक काननू तथा अभ्यास २०७६/१२/१९ गते,ठदनको २:०० बजे 

३. पि/सेवा/समुह: शािा अगधकृत वा सो सरह/प्रशासन/एकककृत, 

क्र.
स. 

पत्र विषय परीक्षा भमनत र समय उम्मेदिार 
संख्या 

१ द्वितीय पत्र (सबै सेिा समुहको लागग) शासन प्रणाली २०७६/१२/२२ गते,ठदनको २:०० बजे  
 
 
 
 
१११ जना  

२ ततृीय पत्र (सबै सेिा समुहको लागग) समसामनयक विषय २०७६/१२/२३ गते,ठदनको २:०० बजे 
३ चतथुव पत्र (प्रशासन,  लेिापरीक्षण  र 

व्यिस्थावपका संसद सेिाका लागग 
मात्र) 

सेिा समुह सम्बन्र्ी २०७६/१२/२४ गते,ठदनको २:०० बजे 
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४ अनतररक्त पत्र (परराष्ट्र सेिाका लागग 
मात्र) 

अंगे्रजी भाषा २०७६/१२/२५ गते,ठदनको २:०० बजे 
नीनत तथा 
अन्तरावजष्ट्रय सम्बन्र् 

२०७६/१२/२६ गते,ठदनको २:०० बजे 

४. पि/सेवा/समुह: सहायक सुचक/रा.प.अनं. चतुथा शे्रणी सरह (राष्ट्रिय अनुसन्धान), 

क्र.स. पत्र परीक्षा भमनत र समय उम्मेदिार संख्या 
१ प्रथम पत्र २०७६/१२/२९ गते, विहानको११:०० बजे  

२८२४ जना २ द्वितीय पत्र  २०७६/१२/२९ गते, ठदनको १:०० बजे 

 
..............................                ........................ 
राज बहादरु रोकाया                पथृ राज कटुिाल                
  नायब सुब्बा                  शािा अगर्कृत 
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