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िोक सेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशािा

परीक्षा संचािि शािा
िुिा र समावेशी प्रनतयोनगतात्मक निखित परीक्षाको परीक्षा काययक्रम तथा परीक्षा केन्द्र निर्ायरण गररएको सूचिा
निकायः

श्री िेपाि नर्तोपत्र िोर्य

विज्ञापन प्रकावित विवतिः

२०७६/११/१६

वल.प. कायाक्रि
प्रकावित विवतिः

२०७७/०९/१९

केन्द्रको पूिा प्रकावित विज्ञापन अनुिार िुिा तथा समावेशी तर्यको प्रनतयोनगतात्मक निखित परीक्षा काययक्रम र्दे हाय ििोवजि कायि गररएको हुँ र्दा िम्बल्लित ििैको जानकारीका लावग यो िूचना
प्रकावित गररएको छ ।
क्र.सं.

१

निज्ञापि िं.

०३/०७६-७७

२

०६/०७६-७७

३

०१-०२/०७६-७७

४

५

१०-११/०७६-७७

०७/०७६-७७
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नकनसम

खुला

खुला

खुला तथा
िवहला

खुला तथा
र्दवलत

खुला

पद, सेवा, समूह /उपसमूह / तह

निखित परीक्षा नमनत र समय

उम्मेदवार
संख्या

प्रथम पत्र

नितीय पत्र

२०७७ फागुन ४ गते
विहान ८:०० िजे

२०७७ फागुन ५ गते
८:०० िजे

५

िहायक वनर्दे िक, कानून, अविकृत तृतीय

२०७७ फागुन ४ गते
विहान ८:०० िजे

२०७७ फागुन ५ गते
८:०० िजे

२

वनर्दे िक, प्रिािन, अविकृत वितीय

२०७७ फागुन ६ गते
विहान ८:०० िजे

२०७७ फागुन ७ गते
८:०० िजे

३८

वनर्दे िक (वि.ए.), अविकृत वितीय

िहायक, प्रिािन, िहायक वितीय

िहायक वनर्दे िक (वि.ए.), अविकृत तृतीय

२०७७ फागुन ६ गते
वर्दनको २:०० िजे

२०७७ फागुन ८ गते
विहान ८:०० िजे

Page 1 of 2

२०७७ फागुन ७ गते
वर्दनको २:०० िजे

२०७७ फागुन ९ गते
विहान ८:०० िजे

रोि िं.

परीक्षा केन्द्र
दे खि

सम्म

३०१

३०५

६०१

६०२

श्री लोक िेिा आयोग केन्द्रीय
कायाालय, अनािनगर ।

१०१

१३८

१००

श्री िनिोहन िेिोररयल
कलेज, िोह्रखुट्टे ।

१००१

१००

श्री एनविए (NCA) कलेज
अफ िेनेजिेण्ट, अनुपिागा ,
िीनभिन ।

११०१

१२००

१२२

श्री विजय स्मारक िा.वि.,
विल्लििजार ।

१२०१

१३२२

११

श्री लोक िेिा आयोग केन्द्रीय
कायाालय, अनािनगर ।

७०१

७११

श्री लोक िेिा आयोग केन्द्रीय
कायाालय, अनािनगर ।

११००

क्र.सं.

निज्ञापि िं.

नकनसम

निखित परीक्षा नमनत र समय

पद, सेवा, समूह /उपसमूह / तह

प्रथम पत्र

नितीय पत्र

उम्मेदवार
संख्या

परीक्षा केन्द्र

रोि िं.
दे खि

सम्म

६

०४-०५/०७६-७७

खुला तथा
अपाङ्ग

िहायक वनर्दे िक, प्रिािन, अविकृत तृतीय

२०७७ फागुन ८ गते
वर्दनको २:०० िजे

२०७७ फागुन ९ गते
वर्दनको २:०० िजे

११९

श्री विजय स्मारक िा.वि.,
विल्लििजार ।

४०१

५१९

७

०८-०९/०७६-७७

खुला तथा
िवहला

िररष्ठ िहायक, प्रिािन, िहायक प्रथि

२०७७ फागुन १० गते
वर्दनको २:०० िजे

२०७७ फागुन ११ गते
वर्दनको २:०० िजे

१२४

श्री िनिोहन िेिोररयल
कलेज, िोह्रखुट्टे ।

८०१

९२४

द्रष्टब्यः
१. उम्मे दवारिे उत्तरपुखिकामा कािो मसी भएको र्टपेि/किम मात्र प्रयोग गिुयपिेछ ।
२. प्रवेश पत्र नविा कुिै पनि उम्मे दवारवािाई परीक्षामा सखम्मनित िगराइिे हुुँ दा प्रवेशपत्र अनिवायय रुपमा साथमा निई परीक्षा संचािि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भविमा आइपुग्नुपिेछ ।
३. परीक्षा भविमा झोिा, मोिाइि र्ोि तथा अन्य इिोक्ट्र ोनिक्स नर्भाइसहरु िैजाि निषेर् गररएको छ ।
४. परीक्षा संचािि हुिे नदि अप्रत्यानशत नवदा पिय गएमा पनि आयोगको पूवय सूचिा नविा निर्ायररत परीक्षा काययक्रम स्थनगत हुिे छै ि ।
५. विुगत िहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्दा अङ्ग् रेजी िु िो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D िेखिएको उत्तरिाई मात्र मान्यता नदइिे छ ।
६. परीक्षामा सम्बखित निकायिाट जारी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्िो िागररकता वा िेपाि सरकारिाट जारी भएको र्ोटो समेतको कुिै पररचयपत्र अनिवायय रुपमा निई आउिु पिेछ ।
कोनभर् - १९ संक्रमणको समयमा सुरनक्षत रहि परीक्षाथीिे ध्याि नदिुपिे थप नवषयहरु
१. परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुाअवि उम्मे र्दिारले िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यावनटाइजर र खानेपानी ििेत वलई आउनु पनेछ।
२. परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको ििय भन्दा एक िण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपु ग्नु पनेछ ।
३. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गर्दाा, िावहर वनस्कुँर्दा र िौचालय प्रयोग गनुा पर्दाा वभिभाि नगररकन २ (र्दु ई) विटरको र्दूरी कायि गरी क्रिैिुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।
४. परीक्षाथीहरु ििूहिा भेला हने, कुराकानी गने गनुा हुँ र्दैन ।
५. परीक्षाथीले उत्तरपु ल्लिकािा लेल्लखिके पश्चात िाुँ की रहे को उत्तरपु ल्लिकाको खाली स्थान स्वयं ले काटी िुझाउनु पनेछ ।
६. परीक्षािा खवटएका जनिल्लिले वर्दएको वनर्दे िनको पू र्ा पालना गनुा पनेछ ।

राजु सत्याल
शाखा अधिकृत
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नारायणप्रसाद ज्ञवाली
उपसधिव
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