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लि.प. कार्यक्रम प्रकालित लमलतिः

प्रथम पत्र लितीर् पत्र देखि सम्म

१ १०९/०७७/७८ आ.प्र.
वरिष्ठ अधिकृत, प्राधवधिक, 

प्राधवधिक, ८

२०७७ फागुन १६ गते 

धवहानको ८:०० बजे

२०७७ फागुन १७ गते 

धवहानको ८:०० बजे
६

श्री लोक सेवा आयोग केन्द्रीय 

कायाालय
१ ६

२ ०१/०७७/७८ खुला
प्राधवधिक सहायक, प्राधवधिक, 

प्राधवधिक, ५

२०७७ फागुन १६ गते 

धिनको २:०० बजे

२०७७ फागुन १७ गते 

धिनको २:०० बजे
७३

श्री एनधसए (NCA) कलेज अफ 

मेनेजमेण्ट, अनुपमागा, 

मीनभवन ।

१ ७३

द्रष्टब्यिः 

िोक सेवा आर्ोग

सुरक्षा लिकार् तथा संगलित संस्था महािािा

परीक्षा संचािि िािा

िुिा तथा समावेिी तर्य को लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र लिर्ायरण गररएको सम्बिर्ी सूचिा

लिकार्िः श्री वैकखिक उर्ाय प्रवर्द्यि केन्द्र लवज्ञापि प्रकालित लमलतिः 2077/10/19

केन्द्रको पूवा प्रकाधित धवज्ञापन अनुसाि खुला तथा समावेिी तफा को प्रधतयोधगतात्मक धलखखत पिीक्षाको परीक्षा केन्द्र िेहाय बमोधजम धनिाािण गरिएको हुँिा सम्बखित सबैको जानकािीको लाधग यो सूचना प्रकाधित 

गरिएको छ ।

क्र.सं. लवज्ञापि िं. लकलसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
लिखित परीक्षा लमलत र समर्

उमे्मदवार संख्या परीक्षा केन्द्र
रोि िं.

१. उमे्मदवारिे उत्तरपुखिकामा कािो मसी भएको डटपेि/किम मात्र प्रर्ोग गिुयपिेछ ।

२. प्रवेि पत्र लविा कुिै पलि उमे्मदवारवािाई परीक्षामा सखम्मलित िगराइिे हुँदा प्रवेिपत्र अलिवार्य रुपमा साथमा लिई परीक्षा संचािि हिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भविमा आइपुगु्नपिेछ ।

३. परीक्षा भविमा झोिा, मोबाइि र्ोि तथा अन्य इिोक्ट्र ोलिक्स लडभाइसहरु िैर्ाि लिषेर् गररएको छ ।

४. परीक्षा संचािि हिे लदि अप्रत्यालित लवदा पिय गएमा पलि आर्ोगको पूवय सूचिा लविा लिर्ायररत परीक्षा कार्यक्रम स्थलगत हिे छैि ।

५. विुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्दा अंगे्रर्ी िुिो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D िेखिएको उत्तरिाई मात्र मान्यता लदइिे छ ।

६. परीक्षामा सम्बखित लिकार्बाट र्ारी भएको प्रवेि पत्र संगै आफ्िो िागररकता वा िेपाि सरकारबाट र्ारी भएको र्ोटो समेतको कुिै पररचर्पत्र अलिवार्य रुपमा लिई आउिु पिेछ ।

७. आर्ोगबाट र्ारी भएको संक्रमणको लविेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चािि तथा व्यवस्थापि)  सम्बिी मापदण्ड, २०७७ को पाििा गरी परीक्षा सञ्चािि गररिेछ ।
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क्र.सं. लवज्ञापि िं. लकलसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
लिखित परीक्षा लमलत र समर्

उमे्मदवार संख्या परीक्षा केन्द्र
रोि िं.

१.  पिीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गनुाअधि उमे्मिवािले  माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लाधग स्यालिटाइर्र र िािेपािी समेत धलई आउनु पनेछ।

२.   पिीक्षाथी पिीक्षाको लाधग तोधकएको समय भन्दा एक घण्टा अगावै पिीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   पिीक्षाथीहरु पिीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गिाा, बाधहि धनस्कुँ िा ि िौचालय प्रयोग गनुा पिाा धभडभाड नगरिकन २ (दुई) लमटरको दूरी कार्म गरी क्रमैसुँग तोधकएको स्थानमा जानुपनेछ ।

४.   पिीक्षाथीहरु समूहमा भेला हने, कुिाकानी गने गनुा हुँिैन । 

५.   पिीक्षामा खधिएका जनिखिले धिएको धनिेिनको पूणा पालना गनुा पनेछ ।
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कोलभड - १९ संक्रमणको समर्मा सुरलक्षत रहि परीक्षाथीिे ध्याि लदिुपिे थप लवषर्हरु
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