
 

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र

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

नितीय

२ ०३-०४/०७९/८० खुला तथा आ.ज.
निरे्दशक, प्रशासि, अनिकृत 

नितीय

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
श्री लोक सेवा आयोग, अिामिगि ।

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
श्री लोक सेवा आयोग, अिामिगि ।

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
श्री लोक सेवा आयोग, अिामिगि ।

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
श्री लोक सेवा आयोग, अिामिगि ।

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
श्री लोक सेवा आयोग, अिामिगि ।

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
श्री लोक सेवा आयोग, अिामिगि ।

नेपाल द्वितोपत्र बोर्ड
खुमलटार, लद्वलतपुर

आ.प्र, खुला तथा समावेशी तर्ड को द्वलखखत परीक्षा कायडक्रम द्वनिाडरण गररएको सम्बन्धी सूचना

                                 द्ववज्ञापन प्रकाद्वशत 

बोर्डको पूवव प्रकानशत नवज्ञापि अिुसाि आ.प्र. , खुला तथा समावेशी तर्ड को प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखखत 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 ।

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 ।

क्र.सं. नवज्ञापि िं. द्वकद्वसम
पद, सेवा, 

समूह/उपसमूह/ तह

द्वलखखत परीक्षा द्वमद्वत र समय

सवै उमे्मदवारहरुकोपरीक्षा केन्द्र



 

 

 


