
निकायः विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७७/१०/१६

प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

१ ०९/०७७/७८
खुला तथा 

िविला
कम्प्यूटर अपरेटर, सिायक प्रथि

२०७८ भदौ २० गते 

वििानको ११:३० बजे
- १२९ १ १२९

०२/०७७/७८ आ.प्र. कृवि विकास अविकृत, अविकृत तृतीय ५ १ ५

०३/०७७/७८
खुला तथा 

सिािेिी
कृवि विकास अविकृत, अविकृत तृतीय ३११ १ ३११

३ ०८/०७७/७८
खुला तथा 

सिािेिी
कृवि प्राविविक, सिायक प्रथि

२०७८ भदौ २२ गते 

वदनको २:३० बजे

२०७८ भदौ २३ गते वदनको 

२:३० बजे
२७६ १ २७६

४ ०५/०७७/७८ खुला प्रिासन सिायक, सिायक प्रथि ५० १ ५०

५ ०६/०७७/७८
खुला तथा 

आ.ज.
लेखापाल, सिायक प्रथि २३ १ २३

६ १०/०७७/७८
खुला तथा 

आ.ज.
सिायक कृवि प्राविविक, सिायक वितीय

२०७८ भदौ २७ गते 

वििानको ११:३० बजे

२०७८ भदौ २८ गते 

वििानको ११:३० बजे
२४७ १ २४७

२

२०७८ भदौ २० गते 

वदनको २:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७८ भदौ २१ गते वदनको 

२:३० बजे

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनािगनर ।

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालि शािा

आ.प्र., िुला र समावेशी प्रनतयोनगतात्मक नलखित परीक्षाको परीक्षा काययक्रम निर्ायरण गररएको सूचिा

बोर्यकोको पूिव प्रकावित विज्ञापन अनुसार आ.प्र., िुला तथा समावेशी  तर्य को प्रनतयोनगतात्मक नलखित परीक्षा काययक्रम देिाय बिोवजि कायि गररएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लावग यो 

सूचना प्रकावित गररएको छ । कोवभड-१९ संक्रिण भएका उमे्मदिारिरुको लावग वििेि परीक्षा केन्द्र रिने हुँदा परीक्षा िुरु हनभन्दा कम्तीिा ३ (तीन) घण्टा अगािै रावरि य वचया तथा कफी विकास िोडविा 

अवनिायव रुपिा जानकारी वदनु पनेछ ।

रानरि य नचया तथा कर्ी नवकास 

वोर्य

वल.प. कायवक्रि प्रकावित 

विवतिः
२०७७/०४/१७

क्र.सं. नबज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
नलखित परीक्षा नमनत र समय

२०७८ भदौ २५ गते 

वििानको ११:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७८ भदौ २६ गते 

वििानको ११:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.
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क्र.सं. नबज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
नलखित परीक्षा नमनत र समय उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

७ ०१/०७७/७८ िविला प्रिासकीय अविकृत, अविकृत तृतीय
२०७८ भदौ ३० गते वदनको 

२:३० बजे
४४ १ ४४

८ ०४/०७७/७८ खुला लेखा अविकृत, अविकृत तृतीय
२०७८ भदौ ३१ गते वदनको 

२:३० बजे
१७ १ १७

द्ररब्यः  

१.   परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुवअवघ उमे्मदिारले  अनिवायय रुपमा िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यावनटाइजर र खानेपानी सिेत वलई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको सिय भन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   परीक्षाथीिरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गदाव , बाविर वनस्कुँ दा र िौचालय प्रयोग गनुव पदाव वभडभाड नगररकन २ (दुई) विटरको दूरी कायि गरी क्रिैसुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीिरु सिूििा भेला हने, कुराकानी गने गनुव हुँदैन । 

५.   परीक्षािा खवटएका जनिन्धक्तले वदएको वनदेिनको पूणव पालना गनुव पनेछ ।

शाखा अधिकृत उपसधिव

१. उमे्मदिारले उत्तरपुन्धिकािा कालो मसी भएको र्टपेि/कलम िात्र प्रयोग गनुवपनेछ ।

३. परीक्षा भिनिा झोला, मोबाइल र्ोि तथा अन्य इलोक्ट्ि ोनिक्स नर्भाइसहरु लैजाि निषेर् गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालन हने वदन अप्रत्यावित विदा पनव गएिा पवन आयोगको पूवय सूचिा नविा निर्ायररत परीक्षा काययक्रम स्थवगत हने छैन ।

कोवभड - १९ संक्रिणको सियिा सुरवक्षत रिन परीक्षाथीले ध्यान वदनुपने थप विियिरु

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मदिारलाई परीक्षािा सन्धम्मवलत नगराइने हुँदा प्रवेशपत्र अनिवायय रुपमा साथमा नलई परीक्षा संचालि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भिनिा आइपुगु्नपनेछ ।

राजु सत्याल नारायणप्रसाद ज्ञवाली

६. परीक्षािा सम्बन्धित वनकायबाट जारी भएको प्रिेि पत्र संगै आफ्नो नागररकता िा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो सिेतको कुनै पररचयपत्र अनिवायय  रुपिा वलई आउनु पनेछ ।

७. आयोगबाट जारी भएको संक्रमणको नवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालि तथा व्यवस्थापि)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (संिोिन सवित) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गररनेछ ।

८. परीक्षाथीिरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेिा रावरि य वचया तथा कफी विकास बोडवको िेभ साइटिा गई विद्यतीय िाध्यिबाट कोवभड सम्बिी स्वयि् घोिणा फाराि अवनिायव रुपिा भनुवपनेछ ।

९. कोवभड - १९ संक्रवित उमे्मदिारिरुको लावग वििेि परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने भएकोले त्यिा उमे्मदिारिरुले आफू संक्रवित भएको जानकारी रावरि य वचया तथा कफी विकास िोडविा अविि रुपिा गराउनु पनेछ ।

५. ििुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंिेजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)िा  A, B, C, D लेन्धखएको उत्तरलाई िात्र िान्यता वदइने छ ।

२०७८ भदौ २९ गते 

वदनको २:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनािगनर ।
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