
निकायः विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७८/०९/०९

प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

१ २/२०७८/७९ आ.प्र.
उप-वनरे्दिक, प्रिासन, सािान्य प्रिासन, 

अविकृतस्तर वितीय
६ १ ६

२ ३/२०७८/७९ खुला
उप-वनरे्दिक, प्रिासन, सािान्य प्रिासन, 

अविकृतस्तर वितीय
३८ १ ३८

३ ४/२०७८/७९ आ.प्र.
सहायक वनरे्दिक, प्रिासन, सािान्य 

प्रिासन, अविकृतस्तर तृतीय
६ १ ६

४ ५-९/२०७८/७९
खुला तथा 

सिािेिी

सहायक वनरे्दिक, प्रिासन, सािान्य 

प्रिासन, अविकृतस्तर तृतीय
११७ १ ११७

५ १०/२०७८/७९ खुला
सहायक वनरे्दिक, प्रिासन, लेखा, 

अविकृतस्तर तृतीय

२०७८ चैत्र ६ गते विहानको 

७:३० बजे
२० १ २०

६ ११-१३/२०७८/७९
खुला तथा 

सिािेिी

िररष्ठ सहायक, प्रिासन, सािान्य प्रिासन, 

सहायकस्तर प्रथि

२०७८ चैत्र ७ गते 

विहानको ७:३० बजे

२०७८ चैत्र ८ गते विहानको 

७:३० बजे
१६४

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनािनगर ।
१ १६४

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह
निखित परीक्षा नमनत र समय उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

निश्वनिद्यािय अिुदाि आयोग
वल.प. काययक्रि प्रकावित 

विवतिः
२०७८/१०/२४

आयोगकोको पूिय प्रकावित विज्ञापन अनुसार आ.प्र., खुला तथा सिािेिी  तर्य को प्रनतयोनगतात्मक निखित परीक्षा काययक्रम रे्दहाय बिोवजि कायि गररएको हुँर्दा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना 

प्रकावित गररएको छ । कोविड-१९ संक्रिण िएका उमे्मर्दिारहरुको लावग वििेष परीक्षा केन्द्र रहने हुँर्दा परीक्षा िुरु हनिन्दा कम्तीिा ३ (तीन) घण्टा अगािै विश्वविद्यालय अनुर्दान आयोगिा अवनिायय रुपिा जानकारी 

वर्दनु पनेछ ।

िोक सेिा आयोग

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशािा

परीक्षा संचािि शािा

२०७८ चैत्र ५ गते विहानको 

७:३० बजे (संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनािनगर ।

२०७८ र्ागुन ३० गते 

विहानको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७८ चैत्र १ गते विहानको 

७:३० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७८ चैत्र ४ गते 

विहानको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनािनगर ।

आ.प्र., िुिा र समािेशी प्रनतयोनगतात्मक निखित परीक्षाको परीक्षा काययक्रम निर्ायरण गररएको सूचिा
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प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह
निखित परीक्षा नमनत र समय उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

१.   परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुयअवघ उमे्मर्दिारले  अनििायय रुपमा िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यावनटाइजर र खानेपानी सिेत वलई आउनु पनेछ।

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

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गर्दाय, बावहर वनस्कुँ र्दा र िौचालय प्रयोग गनुय पर्दाय विडिाड नगररकन २ (रु्दई) विटरको रू्दरी कायि गरी क्रिैसुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा िेला हने, कुराकानी गने गनुय हुँरै्दन । 

५.   परीक्षािा खवटएका जनिन्धक्तले वर्दएको वनरे्दिनको पूणय पालना गनुय पनेछ ।

शाखा अधिकृत उपसधिव

१. उमे्मर्दिारले उत्तरपुन्धस्तकािा कािो मसी भएको डटपेि/किम िात्र प्रयोग गनुयपनेछ ।

३. परीक्षा ििनिा झोिा, मोबाइि फोि तथा अन्य इिोक्ट्र ोनिक्स नडभाइसहरु िैजाि निषेर् गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालन हने वर्दन अप्रत्यावित विर्दा पनय गएिा पवन आयोगको पूिय सूचिा नििा निर्ायररत परीक्षा काययक्रम स्थवगत हने छैन ।

६. परीक्षािा सम्बन्धित वनकायबाट जारी िएको प्रिेि पत्र संगै आफ्नो नागररकता िा नेपाल सरकारबाट जारी िएको र्ोटो सिेतको कुनै पररचयपत्र अनििायय रुपिा वलई आउनु पनेछ ।

८. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेिा विश्वविद्यालय अनुर्दान आयोगको िेि साइटिा गई विद्यतीय िाध्यिबाट कोविड सम्बिी स्वयि् घोषणा र्ाराि अवनिायय रुपिा िनुयपनेछ ।

९. कोविड - १९ संक्रवित उमे्मर्दिारहरुको लावग वििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने िएकोले त्यस्ता उमे्मर्दिारहरुले आरू् संक्रवित िएको जानकारी विश्वविद्यालय अनुर्दान आयोगिा अविि रुपिा गराउनु पनेछ ।

कोविड - १९ संक्रिणको सियिा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान वर्दनुपने थप विषयहरु

राजु सत्याल नारायणप्रसाद ज्ञवाली

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मर्दिारलाई परीक्षािा सन्धम्मवलत नगराइने हुँर्दा प्रिेशपत्र अनििायय रुपमा साथमा निई परीक्षा संचािि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै परीक्षा ििनिा आइपुगु्नपनेछ ।

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

७. आयोगबाट जारी िएको संक्रमणको निशेष अिस्थामा परीक्षा (सञ्चािि तथा व्यिस्थापि)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संिोिन) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गररनेछ ।
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