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१ ३८/०७८/७९ महिला

सिायक प्रबन्धक 

(कानून), प्रशासन, 

कानून, ६

२०७९ चैत्र ९ गते 

हबिानको ८:०० बजे

२०७९ चैत्र १० गते 

हबिानको ८:०० बजे

२०७९ चैत्र ११ गते 

हबिानको ८:०० बजे

२०७९ चैत्र ९ गते 

हबिानको ८:०० बजे

२०७९ चैत्र १२ गते 

हबिानको ८:०० बजे

२०७९ चैत्र १३ गते 

हबिानको ८:०० बजे
८४

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ ८४

द्रष्टब्यः  

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा द्विकाय तथा संगद्वित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालि शािा

द्वव.िं. ३८/०७८/७९, सहायक प्रबन्धक (कािूि), प्रशासि, कािूि, ६ को द्वलखित परीक्षा काययक्रम संशोधि गररएको सम्बिधी सूचिा

द्विकायः श्री कमयचारी सञ्चय कोष द्ववज्ञापि प्रकाद्वशत द्वमद्वतः द्वल.प. काययक्रम प्रकाद्वशत द्वमद्वतः २०७९/११/१५परीक्षा काययक्रम संशोधि द्वमद्वत :

कोषको पूवव प्रकाहशत हवज्ञापन अनुसार हव.नं. ३८/०७८/७९, सिायक प्रबन्धक (कानून), प्रशासन, कानून, ६ को द्वलखित परीक्षा काययक्रम  कारणवश देिाय बमोहजम संशोधि गररएको हुँदा सम्बन्धन्धत सबैको जानकारीको लाहग यो सूचना प्रकाहशत गररएको छ ।  कोहिड-१९ 

संक्रमण िएका उमे्मदवारिरुको लाहग हवशेष परीक्षा केन्द्र रिने हुँदा परीक्षा शुरु हनिन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगावै कमवचारी सञ्चय कोषमा अहनवायव रुपमा जानकारी हदनु पनेछ ।

क्र.सं. द्ववज्ञापि िं. द्वकद्वसम
पद, सेवा, 

समूह/उपसमूह/ तह

साद्ववक द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत र समय
उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.संशोद्वधत द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत र समय

४. परीक्षा संचालन हने हदन अप्रत्याहशत हवदा पनव गएमा पहन आयोगको पूवय सूचिा द्वविा द्विधायररत परीक्षा काययक्रम स्थहगत हने छैन ।

५. वसु्तगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेन्धिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता हदइने छ ।

६. परीक्षामा सम्बन्धन्धत हनकायबाट जारी िएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी िएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अद्विवायय रुपमा हलई आउनु पनेछ ।

७. आयोगबाट जारी िएको संक्रमणको द्ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालि तथा व्यवस्थापि)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोधन) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गररनेछ ।

८. परीक्षाथीिरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा कमवचारी सञ्चय कोषको वेि साइटमा गई हवद्यतीय माध्यमबाट कोहिड सम्बन्धी स्वयम् घोषणा फाराम अहनवायव रुपमा िनुवपनेछ ।

९. कोहिड - १९ संक्रहमत उमे्मदवारिरुको लाहग हवशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने िएकोले त्यस्ता उमे्मदवारिरुले आफू संक्रहमत िएको जानकारी कमवचारी सञ्चय कोषमा अहग्रम रुपमा गराउनु पनेछ ।

१. उमे्मदवारले उत्तरपुन्धस्तकामा कालो मसी भएको डटपेि/कलम मात्र प्रयोग गनुवपनेछ ।

२. प्रवेश पत्र हवना कुनै पहन उमे्मदवारलाई परीक्षामा सन्धम्महलत नगराइने हुँदा प्रवेशपत्र अद्विवायय रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा िवनमा आइपुगु्नपनेछ ।

३. परीक्षा िवनमा झोला, मोबाइल फोि तथा अन्य इलोक्ट्र ोद्विक्स द्वडभाइसहरु लैजाि द्विषेध गररएको छ ।
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क्र.सं. द्ववज्ञापि िं. द्वकद्वसम
पद, सेवा, 

समूह/उपसमूह/ तह

साद्ववक द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत र समय
उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.संशोद्वधत द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत र समय

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुवअहघ उमे्मदवारले  अद्विवायय रुपमा माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लाहग स्याद्विटाइजर र िािेपािी समेत हलई आउनु पनेछ।

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

३.   परीक्षाथीिरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाव, बाहिर हनस्कुँ दा र शौचालय प्रयोग गनुव पदाव हिडिाड नगररकन २ (दुई) द्वमटरको दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोहकएको स्थानमा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीिरु समूिमा िेला हने, कुराकानी गने गनुव हुँदैन । 

५.   परीक्षामा िहटएका जनशन्धिले हदएको हनदेशनको पूणव पालना गनुव पनेछ ।

प्रकाश गुरुङ्ग

उपसद्वचव

कोद्वभड - १९ संक्रमणको समयमा सुरद्वक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि द्वदिुपिे थप द्ववषयहरु

राजु सत्याल

शािा अद्वधकृत
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