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प्रदेश लोक सेवा आयोग

लुखम्बनी प्रदेश

खलखित परीक्षा सञ्चालन तथा नखतजा प्रकाशन शािा

सचूना नं. १०-२०७९-८०     खमखतिः २०७९।०७।०१२

परीक्षा खमखत र समयिः २०७९।०७।१७ गते खवखहवार, खदनको ४:३० बजे

क्र.स.
रोल नं. उम्मेदवार 

सखं्या
परीक्षा केन्द्र

प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत िेपाल प्रशासि सेवा, नवनिन्ि समूह, सहायकस्तर पााँचौ तह (अप्रानवनिक) को

नवज्ञापि िं. ADM५०००१-५०००५/२०७९-८० खुला तथा समावेशी पदमा दरखास्त स्वीकृत िएका उम्मेदवारहरुले

िेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सुरक्षा सम्वन्िी मापदण्डको पालिा र्िे र्री नलनखत परीक्षा सञ्चालि र्िे

प्रयोजिको लानर् देहाय बमोनजमका परीक्षा केन्रहरु तोनकएको व्यहोरा सम्वनन्ित सवैको जािकारीको लानर् यो

सूचिा प्रकाशि र्ररएको छ ।

(बेद प्रसाद सवुदेी)

कम्प्यटुर अधिकृत

(बाबरुाम पन्थी)
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पुनश्चिः

परीक्षा खदन आउँदा अखनवायक रुपमा प्रवेशपत्र ल्याउनु पनेछ । प्रवेशपत्र खवना परीक्षामा सखम्मखलत गराईने छैन । परीक्षाथीले 

प्रवेशपत्रका साथै नागररकताको प्रमाणपत्र अखनवायक रुपमा साथमा खलई परीक्षा सचंालन हुनुभन्द्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै 

परीक्षा भवनमा आइपुग्नु पनेछ ।

परीक्षा हल धित्र झोला, धकताव, कापी, कागजपत्र, मोवाइल, स्माटट घडी तथा धवद्यतुीय उपकरण धिषेि गररएको छ ।

उत्तरपधुस्तका OMR प्रधवधिको हुिेछ, परीक्षामा कालो मसी िएको कलम मात्र प्रयोग गिुट पिेछ ।

आयोगले सचूिाद्वारा धििाटरण गरेको कायटक्रम अिसुार परीक्षा सञ्चालि हुिेछ । आयोगको पवूट सचूिा धविा धििाटररत कायटक्रम 

अिसुारको परीक्षा स्थधगत हुिे छैि ।

उम्पमेदवारले बस्तगुत परीक्षामा आफूलाई प्राप्त प्रश्नपत्रको “की” उत्तरपधुस्तकामा अधिवायट रुपले लेख्िपुिे छ । िलेखमेा उत्तरपधुस्तका 

स्वतः रद्द हुिेछ ।

परीक्षामा क्यालकुलेटर प्रयोग गिट पाइिे छैि ।

(बेद प्रसाद सवुदेी)

कम्प्यटुर अधिकृत

(बाबरुाम पन्थी)

अधिकृत सातौं


