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नेपाल �हर� तफ� को ��व�धक �हर� जवान पदको पर��ाको 

पर��ा भवन कायम ग�रएको सूचना 

सूचना नं. 17/07७-07८, �म�त २०७७/०८/०7 

 
     लोक सेवा आयोग, जले�र काया�लयबाट संचालन हनुे नेपाल� �हर�को तप�सलमा उ�लेिखत �व�ापन न�बरह�को �ा�व�धक 

�हर� जवान तफ�  �म�त 2076।१०।०१ गते �कािशत �व�ापन तथा �म�त 2077।७।२७ को �लिखत पर��ा काय��म �काशन 

अनसुार �ा�व�धक �हर� जवान पदको �ी २ नं. �देश �हर� ता�लम के��, जनकपरु (स�पक�  काया�लय- राज�वराज) मा संचालन 

भएको �व�ततृ �वा��य पर��ण पर��ामा उ�ीण� भएका उ�मेदवारह�को �लिखत पर��ा पूव� �नधा��रत पर��ा काय��मानसुार 

देहायको �म�त, समय र �थानमा संचालन हनुे भएकोले स�वि�धत सबैको जानकार�का ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ ।  

पर��ा काय��म 

�.सं. �व�ापन नं. 
पद, तह, सेवा, समूह, 

उपसमूह 

�लिखत पर��ा �म�त र समय 
पर��ा भवन 

उ�मेदवार 

सं�या �थम प� ��तीय प� 

1 08(076/77) 

�ा�व�धक �हर� जवान, 

�ा�व�धक, इि�ज�नय�र� 

(सवार� महाशाखा तफ� ) 

2077 मं�सर 

२० गते �वहान 

९.00 बजे 

(संय�ु प�) 

- 

साउथ ए�सयन �याि��ज 

से.ई.बो.�कुल, जले�र 

17 

2 09(076/77) 

�ा�व�धक �हर� जवान, 

�ा�व�धक, केनाइन (डग 

हे�डलर) (केनाइन 

महाशाखा तफ� ) 

- 16 

3 10(076/77) 

�ा�व�धक �हर� जवान, 

�ा�व�धक, हातह�तयार 

(हातह�तयार मम�त शाखा 

तफ� ) 

- 11 

4 12(076/77) 

�ा�व�धक �हर� जवान, 

�ा�व�धक, �व�ध �व�ान 

(केि��य �हर� �व�ध �व�ान 

�योगशाला तफ� ) 

2077 मं�सर 

२1 गते �वहान 

९.00 बजे  

- 

साउथ ए�सयन �याि��ज 

से.ई.बो.�कुल, जले�र 

7 

5 06(076/77) 

�ा�व�धक �हर� जवान, 

�ा�व�धक, इि�ज�नय�र� 

(सूचना ��व�ध �नद�शनालय 

तफ� ) 

2077 मं�सर 

२1 गते �दनको 

1.00 बजे  

- 40 

6 07(076/77) 

�ा�व�धक �हर� जवान, 

�ा�व�धक, इि�ज�नय�र� 

(भौ�तक पूवा�धार 

�नद�शनालय तफ� ) 

2077 मं�सर 

२2 गते �दनको 

1.00 बजे  

2077 मं�सर 

२2 गते �दनको 

3.00 बजे  ल.च.म.ु मा.�व., जले�र 

10 

7 11(076/77) 
�ा�व�धक �हर� जवान, 

�ा�व�धक, �वा��य (नेपाल 

2077 मं�सर 

२2 गते �दनको 

2077 मं�सर 

२2 गते �दनको 
19 
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�हर� अ�पताल तफ� ) 1.00 बजे  3.00 बजे  

8 05(076/77) 

�ा�व�धक �हर� जवान, 

�ा�व�धक, इि�ज�नय�र� 

(संचार �नद�शनालय तफ� ) 

2077 मं�सर 

२3 गते �दनको 

1.00 बजे  

12001 देिख 

18122 स�म 
रा.�व.म. �या�पस, जले�र 103 

18511 देिख 

बाँ�क सबै 

महे�� आदश� क�या 

मा.�व., जले�र 
100 

9 13(076/77) 

�ा�व�धक �हर� जवान, 

�ा�व�धक, सं�गत (नेपाल 

�हर� संगीत �व�ालय तफ� ) 

2077 मं�सर 

२4 गते �दनको 

1.00 बजे  

- 
महे�� आदश� क�या 

मा.�व., जले�र 
29 

 
 

���य 1–  

1. पर��ा भवनमा मोबाइल, अ�य इले��ो�न�स �डभाइस र �याग(झोला) �नषधे ग�रएको छ ।  

2. आयोगको पूव� सूचना �वना �नधा��रत काय��म अनसुारको पर��ा �थ�गत हनुे छैन । 

3. पर��ामा कालो मसी मा� �योग गनु�पन�छ ।  

4. पर��ाथ�ले अ�नवाय� �पमा आ�नो �वेशप�को साथमा नेपाल� नाग�रकताको �माणप� वा नेपाल सरकारबाट जार� भएको फोटो 

समेतको कुनै प�रचयप� अ�नवाय� �पमा �लई १ घ�टा अगावै पर��ा भवनमा आउनपुन�छ । 

५. नेपाल सरकारबाट जार� भएको �वा��य सरु�ा स�ब�धी मापद�ड अ�नवाय� �पमा पालन गनु�पन�छ । 

 

���य २–  को�भड-19 सं�मणबाट सरुि�त रहन पर��ाथ�ले अ�नवाय� पालना गनु�पन� थप �वषयह� 

1. पर��ा के��मा �वेश गनु� अिघ उ�मेदवार �वयंले कि�तमा मा�स, �या�नटाइजर तथा आ�नो ला�ग खानेपानीको अ�नवाय�  

�यव�था गनु� पन�छ ।  

2. उ�मेदवारले पर��ा के��मा �वेश गदा� र �न�कदा �भडभाड नगर�कन एकआपसमा २ �मटरको दूर� कायम गनु� पन�छ । 

       3. पर��ामा खट�एका जनशि�ले �दएको �नद�शनको पूण� पालना गनु� पन�छ । 

4. पर��ाथ�ह� पर��ा के��मा �वेश गदा�, बा�हर �न�कदा, शौचालय �योग गनु�पदा� �भडभाड नग�रकन दूर� कायम गर� �मैसँग                        

तो�कएको �थानमा जान ुपन�छ । 

5. पर��ाथ�ह� समूहमा भेला हनुे, कुराकानी गन� गनु� हुँदैन । 

6. उ�रपिु�तका बझुाउँदा उ�रपिु�तकामा रहेको खाल� �थान काट� बझुाउन ुपन�छ । 

7. पर��ाथ�ले उ�रपिु�तका बझुाउँदा आ�नो उ�रपिु�तका ग�ती गर� उ�रपिु�तका बझुाई ह�ता�र गर� बा�हर जान ुपन�छ । 

8. को�भड- 19 बाट सं��मत पर��ाथ�ह�का ला�ग �वशेष के��को �यव�था ग�रने हुँदा सं��मत पर��ाथ�ले मोबाइल न�बर 

9841569275  मा स�पक�  गर� आ�नो दता� न�बर र नाम थर समेत �टपाउन ुपन�छ । 

 
 
 
 
                            (�दपेश कुमार झा) 

शाखा अ�धकृत 

 

(ल�मी �साद पोखरेल) 

नायब स�ुबा 




