
विज्ञापन प्रकावित विवतिः 2076/07/29

प्रथि पत्र वितीय पत्र देखि सम्म

१ ३५/०७६/७७ आ.प्र.
वरिष्ठ प्रशासन सहायक/वरिष्ठ बजाि सहायक, 

प्रशासन, ५

२०७७ मंससि २९ गते 

सवहानको ९:०० बजे

२०७७ मंससि ३० गते 

सवहानको ९:०० बजे
४ १ ४

२ ३९/०७६/७७ आ.प्र. टेक्निकल अससषे्टण्ट, प्रासवसिक, ५
२०७७ मंससि २९ गते 

सवहानको ९:०० बजे

२०७७ मंससि ३० गते 

सवहानको ९:०० बजे
११ १ ११

३ ५७/०७६/७७ खुला चीज व्वाई, प्रासवसिक, चीज, २
२०७७ मंससि २९ गते 

सवहानको ९:०० बजे
- २ १ २

४ ४३/०७६/७७ मसहला वरिष्ठ कम्प्युटि अपिेटि, प्रशासन, ५
२०७७ मंससि २९ गते 

सिनको १:०० बजे

२०७७ मंससि ३० गते 

सिनको १:०० बजे
३७

श्री लोक सेवा आयोग केन्द्रीय 

कायाालय, अनामगि ।
१ ३७

५ ४२/०७६/७७
खुला तथा 

मिेसी
सुपिभाइजि, प्रासवसिक, इसिसनयि, ५

२०७७ पुस १ गते सिनको 

१:०० बजे

२०७७ पुस २ गते सिनको 

१:०० बजे
९५ १ ९५

६ ४४/०७६/७७ आ.प्र. प्रशासन सहायक/बजाि सहायक, प्रशासन, ४
२०७७ पुस २ गते सिनको 

१:०० बजे
३४ १ ३४

७ ४६/०७६/७७ आ.प्र. नायब लेखापाल, प्रशासन, लेखा, ४
२०७७ पुस ३ गते 

सवहानको ९:०० बजे
१४

श्री लोक सेवा आयोग केन्द्रीय 

कायाालय, अनामगि ।
१ १४

वि.प. काययक्रि प्रकावित विवतिः

िोक सेिा आयोग

2077-06-18

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह
विखित परीक्षा विवत र सिय

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र
रोि नं.

कोसभड - १९ संक्रमणका कािण स्थसगत िहेको संस्थानको पूवा प्रकासशत सवज्ञापन अनुसाि िेहाय बमोसजमका पिहरुको आ.प्र, िुिा तथा सिािेिी  तर्य को प्रवतयोवगतात्मक विखित परीक्षाको कायाक्रम िेहाय बमोसजम सनिाािण 

गरिएको हुँिा सम्बक्नित सबैको जानकािीका लासग यो सूचना प्रकासशत गरिएको छ ।

वनकायिः श्री दुग्ध विकास संस्थान

आ.प्र., िुिा र सिािेिी प्रवतयोवगतात्मक विखित परीक्षाको परीक्षा काययक्रिको वनर्ायरण गररएको सम्बन्धी  सूचना

परीक्षा संचािन िािा

सुरक्षा वनकाय तथा संगवित संस्था िहािािा

श्री लोक सेवा आयोग केन्द्रीय 

कायाालय, अनामगि ।

पिीक्षा केन्द्र पसछ प्रकासशत 

गरिनेछ ।

२०७७ पुस १ गते सिनको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)
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प्रथि पत्र वितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत र सिय
उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

८ ४५/०७६/७७
खुला तथा 

समावेशी
प्रशासन सहायक/बजाि सहायक, प्रशासन, ४

२०७७ पुस ४ गते सिनको 

१:०० बजे
२३९२ १ २३९२

९ ४७/०७६/७७
खुला तथा 

समावेशी
नायब लेखापाल, प्रशासन, लेखा, ४

२०७७ पुस ५ गते सिनको 

१:०० बजे
२१३ १ २१३

१० २५/०७६/७७ खुला कम्प्युटि इसिसनयि, प्रासवसिक, ७
२०७७ पुस ५ गते सिनको 

१:०० बजे

२०७७ पुस ६ गते सिनको 

१:०० बजे
६२

पिीक्षा केन्द्र पसछ प्रकासशत 

गरिनेछ ।
१ ६२

११ ५४/०७६/७७ आ.प्र. फोिम्यान, प्रासवसिक, इसिसनयि, ४ २ १ २

१२ ५५/०७६/७७
खुला तथा 

समावेशी
फोिम्यान, प्रासवसिक, इसिसनयि, ४ १८३ १ १८३

१३ २४/०७६/७७
खुला तथा 

मसहला

इसिसनयरिङ्ग असफसि/मेक्निनेन्स इसिसनयि, 

प्रासवसिक, इसिसनयि, ७

२०७७ पुस ९ गते सिनको 

१:०० बजे

२०७७ पुस १० गते सिनको 

१:०० बजे
१२७

पिीक्षा केन्द्र पसछ प्रकासशत 

गरिनेछ ।
१ १२७

१४ ५१/०७६/७७
खुला तथा 

समावेशी
जुसनयि टेक्निकल अससषे्टण्ट, प्रासवसिक, ४ २०८९ १ २०८९

१५ ५०/०७६/७७ आ.प्र. जुसनयि टेक्निकल अससषे्टण्ट, प्रासवसिक, ४ ३७ १ ३७

१६ ३४/०७६/७७
खुला तथा 

समावेशी

शाखा असिकृत/सहायक बजाि असिकृत, प्रशासन, 

६

२०७७ पुस १३ गते सिनको 

१:०० बजे
१४१

पिीक्षा केन्द्र पसछ प्रकासशत 

गरिनेछ ।
१ १४१

१७ ३२/०७६/७७
खुला तथा 

समावेशी

सहायक लेखा असिकृत/नायब खजाञ्ची, प्रशासन, 

लेखा, ६

२०७७ पुस १४ गते सिनको 

१:०० बजे
३७

लोक सेवा आयोग केन्द्रीय 

कायाालय, अनामनगि ।
१ ३७

१८ ४८/०७६/७७ आ.प्र. कम्प्युटि अपिेटि, प्रशासन, ४ ४ १ ४

१९ ४९/०७६/७७ मसहला कम्प्युटि अपिेटि, प्रशासन, ४ ४५ १ ४५

२०७७ पुस ११ गते सिनको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)

पिीक्षा केन्द्र पसछ प्रकासशत 

गरिनेछ ।

पिीक्षा केन्द्र पसछ प्रकासशत 

गरिनेछ ।

२०७७ पुस १५ गते 

सिनको १:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

२०७७ पुस १६ गते सिनको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)

पिीक्षा केन्द्र पसछ प्रकासशत 

गरिनेछ ।

२०७७ पुस १२ गते 

सिनको १:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

२०७७ पुस ७ गते सिनको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७७ पुस ८ गते सिनको 

२:०० बजे (संयुक्त पत्र)

पिीक्षा केन्द्र पसछ प्रकासशत 

गरिनेछ ।

२०७७ पुस ११ गते सिनको 

११:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७७ पुस ४ गते 

सवहानको ११:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)
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प्रथि पत्र वितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत र सिय
उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

२० ३६/०७६/७७
खुला तथा 

समावेशी

वरिष्ठ प्रशासन सहायक/वरिष्ठ बजाि सहायक, 

प्रशासन, ५

२०७७ पुस १८ गते सिनको 

१:०० बजे
१२१७ १ १२१७

२१ ३८/०७६/७७
खुला तथा 

समावेशी
लेखापाल/वरिष्ठ सहायक खजाञ्ची, प्रशासन, लेखा, ५

२०७७ पुस १९ गते सिनको 

१:०० बजे
५२७ १ ५२७

द्रष्टब्यिः 

१.  पिीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुाअसि उमे्मिवािले  माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लासग स्यासनटाइजि ि खानेपानी समेत सलई आउनु पनेछ। 

२.   पिीक्षाथी पिीक्षाको लासग तोसकएको समय भन्दा एक िण्टा अगावै पिीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ । 

३.   पिीक्षाथीहरु पिीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिाा , बासहि सनस्कुँ िा ि शौचालय प्रयोग गनुा पिाा सभडभाड नगरिकन २ (िुई) समटिको िूिी कायम गिी क्रमैसुँग तोसकएको स्थानमा जानुपनेछ । 

४.   पिीक्षाथीहरु समूहमा भेला हने, कुिाकानी गने गनुा हुँिैन । 

५.   पिीक्षाथीले उत्तिपुक्निकामा लेक्नखसके पश्चात बाुँकी िहेको उत्तिपुक्निकाको खाली स्थान स्वयंले काटी बुझाउनु पनेछ ।

६.   पिीक्षाथीले उत्तिपुक्निका बुझाउुँिा आफ्नो उत्तिपुक्निका गन्ती गिी उत्तिपुक्निका बुझाएको हिाक्षि गिी बासहि जानु पनेछ।

७.   कोसभड-१९ को संक्रमणका सम्बिमा पिीक्षाथीले स्वयं िोषणा गनुापनेछ । संक्रसमत पिीक्षाथी पिीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गना हने छैन ।

८.   पिीक्षामा खसटएका जनशक्नक्तले सिएको सनिेशनको पूणा पालना गनुा पनेछ ।

 

gf/fo0fk|;fb 1jfnL
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२०७७ पुस १८ गते 

सवहानको ११:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

पिीक्षा केन्द्र पसछ प्रकासशत 

गरिनेछ ।

/fh' ;Tofn
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१. उमे्मिवािले उत्तिपुक्निकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ ।

३. पिीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अन्य इलोक्ट्र ोसनक्स सडभाइसहरु लैजान सनषेि गरिएको छ ।

४. पिीक्षा संचालन हने सिन अप्रत्यासशत सविा पना गएमा पसन आयोगको पूवा सूचना सवना सनिाारित पिीक्षा कायाक्रम स्थसगत हने छैन ।

५. विुगत बहउत्ति (Multiple Choice) प्रश्नको उत्ति लेख्िा अंगे्रजी ठुलो अक्षि (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेक्नखएको उत्तिलाई मात्र मान्यता सिइने छ ।

६. पिीक्षामा सम्बक्नित सनकायबाट जािी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागरिकता वा नेपाल सिकािबाट जािी भएको फोटो समेतको कुनै परिचयपत्र असनवाया रुपमा सलई आउनु पनेछ ।

कोविड - १९ संक्रिणको सियिा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीिे ध्यान वदनुपने थप विषयहरु

२. प्रवेश पत्र सवना कुनै पसन उमे्मिवािवालाई पिीक्षामा सक्नम्मसलत नगिाइने हुँिा प्रवेशपत्र असनवाया रुपमा साथमा सलई पिीक्षा संचालन हनुभन्दा कम्तीमा १ िण्टा अगावै पिीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ ।
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