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राजपत्र अनौंककत कितीर् शे्रणीका किकिन्न प्राकिकिक पदहरुको कलखित परीक्षाको परीक्षा ििन कार्म गररएको सूचना 
सूचना नौं. ७६/०७८-७९, कमकत २०७८/०७/१३ गते 

लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौँ कायाालयको तपससलका ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह, राजपत्र अनंवकत द्वितीय शे्रणीका पदहरुमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी 
दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा 
(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७७ (तेश्रो संशोधन सवहत) को पालना गने गराउने गरी सनम्न समसत र समयमा सनम्नानसुारका परीक्षा भवनहरुमा सलखखत 
परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्द्धत सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ। काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका बाहेक अन्द्यत्र 
परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छैन। साथै तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्द्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पसन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मसलत गराइन े
छैन। तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुन्द्दा कखम्तमा १ (एक) घण्टा अगावै पगु्न ुपनेछ।परीक्षाथीहरूले असनवाया रूपमा पालना गनुापने ववषयहरू रष्टव्य १ र २ 
मा तल उल्लेख गररएको छ।  

कलखित परीक्षा कार्ाक्रम तथा परीक्षा ििन 
 

क्र. 
सं. 

वव.नं. पद 
सेवा, समूह, 
उपसमूह 

परीक्षा समसत,  

समय र अवसध 
उम्मेद वारहरुको रोल नं. उम्मेद वार संख्या परीक्षा भवन 

१. 
१२०९८-१२१००/०७७-७८ 

(आ.प्र., खुला, समावेशी) 

नायव पशु 

स्वास्थ्य 

प्राववविक 

नेपाल कृवि, 

भेटेरीनरी 

२०७८।०७।२७ गते 

विहान ८:०० िजे  

(वसु्तगत ४५ वमनेट) 

३१०००१ देखख ३१०२०० सम्म  २०० जना एखिसन कलेज (क), मध्यिानेश्वर 

३१०२०१ देखख ३१०४०० सम्म  २०० जना एखिसन कलेज (ख), मध्यिानेश्वर 

३१०४०१ देखख ३१०६०० सम्म २०० जना सूयोदय मा.वव., घटे्टकुलो, मैतीदेवी 

३१०६०१ देखख ३१०८०० सम्म  २०० जना मेगा कलेज (क), ििरमहल 

३१०८०१ देखख ३११००० सम्म २०० जना मेगा कलेज (ख), ििरमहल 

३११००१ देखख ३११११७ सम्म 

र त्यसपवि क्रमश: रोल नं. 

कायम भएका सिै 

११७ जना र त्यसपवि 

क्रमश रोल नं. कायम 

भएका सिै 

लोक सेवा आयोग, काठमाड  ं

कायाालय, अनामनगर 

२. 
१२०९५-१२०९६/०७७-७८ 

(खुला, समावेशी) 

नायव 

प्राववविक 

सहायक/ल्याव 

अवसषे्टन्ट 

नेपाल 

इखजजवनयररङ, 

केमेष्टर ी 

२०७८।०७।२८ गते 

विहान ८:०० िजे  

(वसु्तगत ४५ वमनेट) 

३१०००१ देखख ३१००६६ सम्म 

र त्यसपवि क्रमश: रोल नं. 

कायम भएका सिै 

६६ जना र त्यसपवि 

क्रमश रोल नं. कायम 

भएका सिै 

लोक सेवा आयोग, काठमाड  ं

कायाालय, अनामनगर 
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क्र. 
सं. 

वव.नं. पद 
सेवा, समूह, 
उपसमूह 

परीक्षा समसत,  

समय र अवसध 
उम्मेद वारहरुको रोल नं. उम्मेद वार संख्या परीक्षा भवन 

३. 
१२०९७/०७७-७८ 

(खुला) 

नायव 

प्राववविक 

सहायक 

नेपाल कृवि, 

माटो ववज्ञान 

२०७८।०७।२९ गते 

विहान ८:०० िजे  

(वसु्तगत ४५ वमनेट) 

३१०००१ देखख ३१०२०० सम्म  २०० जना ग्यालेक्सी पखिक सु्कल (क), ज्ञानेश्वर 

३१०२०१ देखख ३१०४०० सम्म २०० जना ग्यालेक्सी पखिक सु्कल( ख), ज्ञानेश्वर 

३१०४०१ देखख ३१०६०० सम्म २०० जना 
लोक सेवा आयोग, काठमाड  ं

कायाालय(क), अनामनगर 

३१०६०१ देखख ३१०७३३ सम्म 

र त्यसपवि क्रमश: रोल नं. 

कायम भएका सिै 

१३३ जना र त्यसपवि 

क्रमश रोल नं. कायम 

भएका सिै 

लोक सेवा आयोग, काठमाड  ं

कायाालय(ख), अनामनगर 

४. 
१२१०१/०७७-७८ 

(मवहला) 

हेड विल्ड 

अवसषे्टन्ट 

नेपाल वन, 

िोटानी 

२०७८।०८।०१ गते 

विहान ८:०० िजे  

(वसु्तगत ४५ वमनेट) 

३१०००१ देखख ३१००८६ सम्म 

र त्यसपवि क्रमश: रोल नं. 

कायम भएका सिै 

८६ जना र त्यसपवि 

क्रमश रोल नं. कायम 

भएका सिै 

लोक सेवा आयोग, काठमाड  ं

कायाालय, अनामनगर 

५. 
१२१०२-१२१०६/०७७-७८ 

(आ.प्र., खुला, समावेशी) 

वसवनयर गेम 

स्काउट 

नेपाल वन, 

ने.पा. एण्ड 

वा.ला. 

२०७८।०८।०२ गते 

विहान ८:०० िजे  

(वसु्तगत ४५ वमनेट) 

३१०००१ देखख ३१०२०० सम्म  २०० जना  
लोक सेवा आयोग, काठमाड  ं

कायाालय (क), अनामनगर 

३१०२०१ देखख ३१०४०५ सम्म 

र त्यसपवि क्रमश: रोल नं. 

कायम भएका सिै 

२०४  जना र 

त्यसपवि क्रमश रोल 

नं. कायम भएका सिै 

लोक सेवा आयोग, काठमाड  ं

कायाालय (ख), अनामनगर 

६. 
१२१०७-१२१०८/०७७-७८ 

(खुला, समावेशी) 

सहायक 

कम्प्युटर 

अपरेटर 

नेपाल ववववि 

२०७८।०८।०३ गते 

विहान ८:०० िजे  

(वसु्तगत ४५ वमनेट) 

३१०००१ देखख ३१०२४९ सम्म 

र त्यसपवि क्रमश: रोल नं. 

कायम भएका सिै 

२४९  जना र 

त्यसपवि क्रमश रोल 

नं. कायम भएका सिै 

लोक सेवा आयोग, काठमाड  ं

कायाालय, अनामनगर 

७. 
१२१०९-१२१११/०७७-७८ 

(आ.प्र., खुला, समावेशी) 
िुक िाइन्डर 

नेपाल वशक्षा, 

मुद्रण, मुद्रण 

व्यवस्थापन 

२०७८।०८।०४ गते 

विहान ८:०० िजे  

(वसु्तगत ४५ वमनेट) 

३१०००१ देखख ३१००६१ सम्म 

र त्यसपवि क्रमश: रोल नं. 

कायम भएका सिै 

६१  जना र त्यसपवि 

क्रमश रोल नं. कायम 

भएका सिै 

लोक सेवा आयोग, काठमाड  ं

कायाालय, अनामनगर 

८. 
१२११२-१२११७/०७७-७८ 

(आ.प्र., खुला, समावेशी) 
मुद्रण सहायक 

नेपाल वशक्षा, 

मुद्रण, मुद्रण 

व्यवस्थापन 

२०७८।०८।०५ गते 

विहान ८:०० िजे  

(वसु्तगत ४५ वमनेट) 

३१०००१ देखख ३१००९४ सम्म 

र त्यसपवि क्रमश: रोल नं. 

कायम भएका सिै 

९४  जना र त्यसपवि 

क्रमश रोल नं. कायम 

भएका सिै 

लोक सेवा आयोग, काठमाड  ं

कायाालय, अनामनगर 

रष्टव्य १M-   
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1. आयोगको पूवा सूचना ववना सनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थसगत हनेुछैन।  
2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ। 

3. काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका बाहेक अन्द्यत्र परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छैन। 

4. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन, क्याल्कुलेटर तथा अन्द्य इलेक्रोसनक सडभाइसहरु लैजान सनषेध गररएको छ। 

5. प्रवेश पत्र ववना कुनै पसन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सखम्मसलत नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र असनवाया रूपमा साथमा सलइा परीक्षा संचालन हनुभुन्द्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्नपुनेछ। 

6. परीक्षामा प्रवेश-पत्र सुँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र असनवाया रूपमा सलइा आउनपुनेछ । 

रष्टव्य २M- कोसभड-१९ संक्रमणबाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले असनवाया पालना गनुापने थप ववषयहरू 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गनुा अखघ उम्मेदवार स्वयंले कखम्तमा माक्स, स्यासनटाइजर तथा आफ्नो लासग वपउने पानीको असनवाया व्यवस्था गनुा पनेछ । 

2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गदाा र सनस्कदा सभडभाड नगरीकन एकआपसमा भौसतक दूरी कायम गनुा पनेछ । 

3. परीक्षामा खवटएका जनशखिले द्वदएको सनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गदाा, बावहर सनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा सभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोवकएको स्थानमा जानपुने छ । 

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हनुे, कुराकानी गने गनुा हुुँदैन । 

6. सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो स्वास््य अवस्थाको बारेमा आयोगको Web Site मा गइा ववद्यतुीय माध्यमबाट कोसभड सम्बन्द्धी स्वयम ्घोषणा फाराम असनवाया रूपमा भनुा पनेछ। 

7. कोसभड-१९ बाट संक्रसमत परीक्षाथीहरूका लासग ववशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँदा संक्रसमत परीक्षाथीले आफू संक्रसमत भएको जानकारी कायाालयको टेसलफोन नं. ०१-४७७१९८२ वा मोवाइाल नम्बर 9841777670 वा 
९८४१४३४५९१ मा सम्पका  गरी असरिमम जानकारी द्वदन ुपनेछ। 

 

 

 

 

....................... 
(उपेन्द्रबहादरु पनु) 
(कम््यटुर अपरेटर) 

.......................... 
(लक्ष्मीप्रसाद पराजलुी) 

शाखा असधकृत 

......................... 
(चन्द्रकान्द्त सनरौला) 

उपसखचव 
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