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प्रथम पत्र लितीर् पत्र देखि सम्म

१ ६/०७७/७८ महिला
प्राहिहिक सिायक, प्राहिहिक, 

प्राहिहिक, ५

२०७८ असोज १६ गते 

हििान ९:०० बजे

२०७८ असोज १७ गते 

हििान ९:०० बजे
२७ १ २७

२ २/०७७/७८ खुला
इहिहनयर, प्राहिहिक, 

प्राहिहिक, ७

२०७८ असोज १८ गते 

हििान ९:०० बजे

२०७८ असोज १९ गते 

हििान ९:०० बजे
३३५ १ ३३५

३ ४/०७७/७८
खुला तथा 

महिला

प्रशासकीय अहिकृत, प्रशासन, 

सामान्य प्रशासन, ६

२०७८ असोज २० गते 

हििान ९:०० बजे

२०७८ असोज २१ गते 

हििान ९:०० बजे
३६० १ ३६०

४ ५/०७७/७८ खुला
प्रशासन सिायक, प्रशासन, 

सामान्य प्रशासन, ५

२०७८ असोज २२ गते 

हििान ९:०० बजे

२०७८ असोज २३ गते 

हििान ९:०० बजे
३६५ १ ३६७

५ ७/०७७/७८ खुला
उप कायाालय सिायक, 

प्रशासन, सामान्य प्रशासन, ४

२०७८ असोज २४ गते 

हििान ९:०० बजे

२०७८ असोज २५ गते 

हििान ९:०० बजे
२६१ १ २६१

६ ३/०७७/७८ खुला
अनुगमन अहिकृत, प्राहिहिक, 

प्राहिहिक, ७

२०७८ असोज २४ गते 

हिनको २:३० बजे

२०७८ असोज २५ गते 

हिनको २:३० बजे
८० १ ८०

2078/05/04

क्र.सं. लिज्ञापन नं. लकलसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह
लिखित परीक्षा लमलत र समर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र
रोि नं.

केन्द्रको पूिा प्रकाहशत हिज्ञापन अनुसार िुिा तथा समािेिी तर्य को प्रलतर्ोलितात्मक लिखित परीक्षाको कायाक्रम कायाक्रम िेिाय बमोहजम हनिाारण गररएको हुँिा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लाहग यो सूचना 

प्रकाहशत गररएको छ । कोहिड-१९ संक्रमण िएका उमे्मििारिरुको लाहग हिशेष परीक्षा केन्द्र रिने हुँिा परीक्षा शुरु हनिन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगािै िैकन्धिक उजाा प्रबर्द्ान केन्द्रमा अहनिाया रुपमा 

जानकारी हिनु पनेछ ।

लोक सेिा आयोग, अनामनगर 

।

िोक सेिा आर्ोि

सुरक्षा लनकार् तथा संिलित संस्था महािािा

परीक्षा संचािन िािा

िुिा तथा समािेिी तर्य को लिखित परीक्षा कार्यक्रम लनर्ायरण िररएको सम्बन्धी सूचना

लनकार्िः श्री िैकखिक उर्ाय प्रिर्द्यन केन्द्र लिज्ञापन प्रकालित लमलतिः
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प्रथम पत्र लितीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं. लिज्ञापन नं. लकलसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह
लिखित परीक्षा लमलत र समर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र
रोि नं.

द्रष्टब्यिः  

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गनुाअहघ उमे्मििारले  अलनिार्य रुपमा माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लाहग स्याहनटाइजर र खानेपानी समेत हलई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लाहग तोहकएको समय िन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   परीक्षाथीिरु परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गिाा, बाहिर हनस्कुँ िा र शौचालय प्रयोग गनुा पिाा हिडिाड नगररकन २ (िुई) हमटरको िूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोहकएको स्थानमा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीिरु समूिमा िेला हने, कुराकानी गने गनुा हुँिैन । 

५.   परीक्षामा खहटएका जनशन्धिले हिएको हनिेशनको पूणा पालना गनुा पनेछ ।

zfvf clws[t

१. उमे्मििारले उत्तरपुन्धिकामा कािो मसी भएको डटपेन/किम मात्र प्रयोग गनुापनेछ ।

३. परीक्षा ििनमा झोिा, मोबाइि र्ोन तथा अन्य इिोक्ट्र ोलनक्स लडभाइसहरु िैर्ान लनषेर् गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालन हने हिन अप्रत्याहशत हििा पना गएमा पहन आर्ोिको पूिय सूचना लिना लनर्ायररत परीक्षा कार्यक्रम स्थहगत हने छैन ।

/fh' ;Tofn gf/fo0fk|;fb 1jfnL

pk ;lrj

५. ििुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेन्धखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता हिइने छ ।

६. परीक्षामा सम्बन्धित हनकायबाट जारी िएको प्रिेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता िा नेपाल सरकारबाट जारी िएको फोटो समेतको कुनै पररचर्पत्र अलनिार्य रुपमा हलई आउनु पनेछ ।

७. आयोगबाट जारी िएको संक्रमणको लििेष अिस्थामा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोिन) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गररनेछ ।

२. प्रिेश पत्र हिना कुनै पहन उमे्मििारलाई परीक्षामा सन्धम्महलत नगराइने हुँिा प्रिेिपत्र अलनिार्य रुपमा साथमा लिई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अिािै परीक्षा ििनमा आइपुगु्नपनेछ ।

८. परीक्षाथीिरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेमा िैकन्धिक उजाा प्रबर्द्ान केन्द्रको िेि साइटमा गई लिद्यतीर् माध्यमबाट कोलभड सम्बन्धी स्वर्म् घोषणा र्ाराम अहनिाया रुपमा िनुापनेछ ।

९. कोहिड - १९ संक्रहमत उमे्मििारिरुको लाहग हिशेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने िएकोले त्यिा उमे्मििारिरुले आफू संक्रलमत भएको र्ानकारी िैकखिक उर्ाय प्रबर्द्यन केन्द्रमा अलिम रुपमा िराउनु पनेछ ।

कोहिड - १९ संक्रमणको समयमा सुरहक्षत रिन परीक्षाथीले ध्यान हिनुपने थप हिषयिरु
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