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१ ०१/०७९/८० आ.प्र.
निरे्दशक, प्रशासि, अनिकृत 

नितीय
४ ११०१ ११०४

२ ०३-०४/०७९/८०
खुला तथा 

आ.ज.

निरे्दशक, प्रशासि, अनिकृत 

नितीय
३२ ३१०१ ३१३२

३ १८-१९/०७९/८०
खुला तथा 

आ.ज.

वरिष्ठ सहायक, प्रशासि, 

सहायक प्रथम

२०७९ फागुि ४ गते 

नर्दिको २:०० बजे

२०७९ फागुि ५ गते 

नर्दिको २:०० बजे
१२२

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगि ।
१११०१ ११२२२

४ १४/०७९/८० आ.ज.
सहायक निरे्दशक, लेखा, 

अनिकृत तृतीय

२०७९ फागुि ५ गते 

नबहािको ८:०० बजे

२०७९ फागुि ७ गते 

नबहािको ८:०० बजे
८

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगि ।
८१०१ ८१०८

५ १५-१६/०७९/८०
खुला तथा 

आ.ज.

सहायक निरे्दशक, सूचिा प्रनवनि, 

अनिकृत तृतीय

२०७९ फागुि ७ गते 

नर्दिको २:०० बजे

२०७९ फागुि ८ गते 

नर्दिको २:०० बजे
११८

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगि ।
९१०१ ९२१८

६ १७/०७९/८० मनहला
सहायक निरे्दशक (सी.ए.), 

अनिकृत तृतीय

२०७९ फागुि ८ गते 

नबहािको ८:०० बजे

२०७९ फागुि ९ गते 

नबहािको ८:०० बजे
६

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगि ।
१०१०१ १०१०६

िोक सेिा आर्ोग

सुरक्षा वनकार् तथा संगवित संस्था िहािािा

परीक्षा संचािन िािा

आ.प्र, िुिा तथा सिािेिी तर्य को विखित परीक्षा कार्यक्रि वनर्ायरण गररएको सम्बनर्ी सूचना

वनकार्िः श्री नेपाि वर्तोपत्र बोर्य

२०७९ फागुि ३ गते 

नबहािको ८:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ फागुि ४ गते 

नबहािको ८:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगि ।

बोर्यको पूवव प्रकानशत नवज्ञापि अिुसाि आ.प्र. , िुिा तथा सिािेिी तर्य को प्रवतर्ोवगतात्मक विखित परीक्षाको कायवक्रम रे्दहाय बमोनजम नििाविण गरिएको हुँर्दा सम्बन्धित सबैको जािकािीको लानग यो सूचिा प्रकानशत 

गरिएको छ । नव.िं. २/०७९/८० ि ५/०७९/८० को आ.प्र. तथा खुला तफव को निरे्दशक, कािूि, अनिकृत नितीय तथा नव.िं. १२/०७९/८० को सहायक निरे्दशक, कािूि, अनिकृत तृतीय पर्दको नलन्धखत पिीक्षाको कायवक्रम पनछ 

प्रकानशत गरििेछ । कोनिड-१९ संक्रमण िएका उमे्मर्दवािहरुको लानग नवशेष पिीक्षा केन्द्र िहिे हुँर्दा पिीक्षा शुरु हििन्दा कम्तीमा ३ (तीि) घण्टा अगावै िेपाल नितोपत्र बोडवमा अनिवायव रुपमा जािकािी नर्दिु पिेछ ।

क्र.सं. नवज्ञापि िं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत र सिर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.
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क्र.सं. नवज्ञापि िं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत र सिर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

७ ०७-११/०७९/८०
खुला तथा 

समावेशी

सहायक निरे्दशक, प्रशासि, 

अनिकृत तृतीय

२०७९ फागुि ९ गते 

नर्दिको २:०० बजे

२०७९ फागुि १० गते 

नर्दिको २:०० बजे
२३७

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगि ।
६१०१ ६३३७

८ ०६/०७९/८० मनहला निरे्दशक (नस.ए.), अनिकृत नितीय
२०७९ फागुि १० गते 

नबहािको ८:०० बजे

२०७९ फागुि ११ गते 

नबहािको ८:०० बजे
३

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगि ।
३१०१ ३१०३

द्रष्टब्यिः  

१.   पिीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिुवअनघ उमे्मर्दवािले  अवनिार्य रुपिा माक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लानग स्यावनटाइजर र िानेपानी समेत नलई आउिु पिेछ।

२.   पिीक्षाथी पिीक्षाको लानग तोनकएको समय िन्दा १ घण्टा अगािै पिीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पिेछ ।

३.   पिीक्षाथीहरु पिीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्दाव, बानहि निस्कुँ र्दा ि शौचालय प्रयोग गिुव पर्दाव निडिाड िगरिकि २ (दुई) विटरको दूरी कार्ि गिी क्रमैसुँग तोनकएको स्थािमा जािुपिेछ ।

४.   पिीक्षाथीहरु समूहमा िेला हिे, कुिाकािी गिे गिुव हुँरै्दि । 

५.   पिीक्षामा खनिएका जिशन्धक्तले नर्दएको निरे्दशिको पूणव पालिा गिुव पिेछ ।

प्रकाि गुरुङ्ग

उपसवचििािा अवर्कृत

१. उमे्मर्दवािले उत्तिपुन्धिकामा कािो िसी भएको र्टपेन/किि मात्र प्रयोग गिुवपिेछ ।

२. प्रवेश पत्र नविा कुिै पनि उमे्मर्दवािलाई पिीक्षामा सन्धम्मनलत िगिाइिे हुँर्दा प्रिेिपत्र अवनिार्य रुपिा साथिा विई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै पिीक्षा िविमा आइपुगु्नपिेछ ।

३. पिीक्षा िविमा झोिा, िोबाइि र्ोन तथा अन्य इिोक्ट्र ोवनक्स वर्भाइसहरु िैजान वनषेर् गरिएको छ ।

४. पिीक्षा संचालि हिे नर्दि अप्रत्यानशत नवर्दा पिव गएमा पनि आर्ोगको पूिय सूचना विना वनर्ायररत परीक्षा कार्यक्रि स्थनगत हिे छैि ।

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

६. पिीक्षामा सम्बन्धित निकायबाि जािी िएको प्रवेश पत्र संगै आफ्िो िागरिकता वा िेपाल सिकािबाि जािी िएको फोिो समेतको कुिै पररचर्पत्र अवनिार्य रुपमा नलई आउिु पिेछ ।

७. आयोगबाि जािी िएको संक्रिणको वििेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन)  सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोिि) को पालिा गिी पिीक्षा सञ्चालि गरििेछ ।

८. पिीक्षाथीहरु सबैले आफ्िो स्वास्थ्य अवस्थाको बािेमा िेपाल नितोपत्र बोडवको वेि साइिमा गई नवद्यतीय माध्यमबाि कोनिड सम्बिी स्वयम् घोषणा फािाम अनिवायव रुपमा ििुवपिेछ ।

९. कोनिड - १९ संक्रनमत उमे्मर्दवािहरुको लानग नवशेष पिीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरििे िएकोले त्यिा उमे्मर्दवािहरुले आफू संक्रनमत िएको जािकािी िेपाल नितोपत्र बोडवमा अनग्रम रुपमा गिाउिु पिेछ ।

कोवभर् - १९ संक्रिणको सिर्िा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीिे ध्यान वदनुपने थप विषर्हरु

राजु सत्याि
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