
२०७९/०३/२८

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र तृतीय पत्र देखि सम्म

१ १७/०७८/७९ आ.प्र. मुख्य प्रबन्धक, प्रशासन, १०
२०७९ चैत्र ३ गते 

दिनको २:०० बजे

२०७९ चैत्र ४ गते 

दिनको २:०० बजे
- ७

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ ७

२ १८/०७८/७९ आ.प्र. बररष्ठ प्रबन्धक, प्रशासन, ९ १६ १ १६

३ २४/०७८/७९ खुला बररष्ठ प्रबन्धक, प्रशासन, ९ १४३ १ १४३

४ २१/०७८/७९ आ.प्र.
उप प्रबन्धक (कम्प्युटर इन्जज.), 

प्रादवदिक, ७

२०७९ चैत्र ५ गते 

दिनको २:०० बजे

२०७९ चैत्र ६ गते 

दिनको २:०० बजे
- २

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ २

५ ३०-३१/०७८/७९
खुला तथा 

मदिला

उप प्रबन्धक (दवत्त दवशे्लषक), 

प्रशासन, दवत्त, ७

२०७९ चैत्र ७ गते 

दबिानको ८:०० बजे

२०७९ चैत्र ८ गते 

दबिानको ८:०० बजे
- १७६

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ १७६

६ ४०/०७८/७९ खुला
सब इन्जजदनयर, प्रादवदिक, 

इन्जजदनयररङ्ग, ५

२०७९ चैत्र ७ गते 

अपरान्ह १२:०० बजे
- - १०७१

परीक्षा केन्द्र पदि प्रकादशत 

गररनेि ।
१ १०७१

द्विज्ञापन प्रकाद्वित द्वमद्वतिः द्वि.प. काययक्रम प्रकाद्वित द्वमद्वतिः

िोक सेिा आयोग

सुरक्षा द्वनकाय तथा संगद्वित संस्था महािािा

परीक्षा संचािन िािा

आ.प्र, िुिा तथा समािेिी तर्य को द्विखित परीक्षा काययक्रम द्वनर्ायरण गररएको सम्बनर्ी सूचना

द्वनकायिः श्री कमयचारी सञ्चय कोष २०७९/११/०७

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत र समय

२०७९ चैत्र ५ गते 

दबिानको ८:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ चैत्र ६ गते 

दबिानको ८:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

-

कोषको पूवव प्रकादशत दवज्ञापन अनुसार आ.प्र. , िुिा तथा समािेिी तर्य को प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्विखित परीक्षाको कायवक्रम िेिाय बमोदजम दनिावरण गररएको हुँिा सम्बन्न्धत सबैको जानकारीको लादग यो सूचना प्रकादशत 

गररएको ि ।  कोदिड-१९ संक्रमण िएका उमे्मिवारिरुको लादग दवशेष परीक्षा केन्द्र रिने हुँिा परीक्षा शुरु हनिन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगावै कमवचारी सञ्चय कोषमा अदनवायव रुपमा जानकारी दिनु पनेि ।

क्र.सं. द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह
उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र तृतीय पत्र देखि सम्म

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत र समय

क्र.सं. द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह
उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

७ १९/०७८/७९ आ.प्र. प्रबन्धक,प्रशासन,८ १३ १ १३

८ २५-२६/०७८/७९
खुला तथा 

मदिला
प्रबन्धक, प्रशासन, ८ १८९ १ १८९

९ ३८/०७८/७९ मदिला
सिायक प्रबन्धक (कानून), 

प्रशासन, कानून, ६

२०७९ चैत्र ९ गते 

दबिानको ८:०० बजे

२०७९ चैत्र १० गते 

दबिानको ८:०० बजे

२०७९ चैत्र ११ गते 

दबिानको ८:०० बजे
८४

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ ८४

१० २२/०७८/७९ आ.प्र. सिायक प्रबन्धक, प्रशासन, ६ १०३ १ १०३

११ ३२-३७/०७८/७९
खुला तथा 

समावेशी
सिायक प्रबन्धक, प्रशासन, ६ २८२९ १ २८२९

१२ २०/०७८/७९ आ.प्र. उप प्रबन्धक, प्रशासन, ७ ४३ १ ४३

१३ २७-२९/०७८/७९
खुला तथा 

समावेशी
उप प्रबन्धक, प्रशासन, ७ १२५ १ १२५

१४ २३/०७८/७९ आ.प्र. प्रमुख सिायक, प्रशासन, ५ - ५ १ ५

१५ ३९/०७८/७९ खुला प्रमुख सिायक, प्रशासन, ५ - ७४१ १ ७४१

१६ ४१-४७/०७८/७९
खुला तथा 

समावेशी
सिायक, प्रशासन, ४

२०७९ चैत्र १७ गते 

दिनको २:०० बजे

२०७९ चैत्र १८ गते 

दिनको २:०० बजे
- १८५६०

श्री लोक सेवा आयोग 

काठमाड  ंकायावलयबाट 

दनिावरण गरे बमोदजम हनेि ।

१ १८५६०

२०७९ चैत्र १४ गते 

दिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ चैत्र १५ गते 

दिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ चैत्र १३ गते 

दिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

-

२०७९ चैत्र १० गते 

दिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ चैत्र ११ गते 

दिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

-

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।

परीक्षा केन्द्र पदि प्रकादशत 

गररनेि ।

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।

२०७९ चैत्र ७ गते 

दिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ चैत्र ८ गते 

दिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

-

२०७९ चैत्र १२ गते 

दिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेवा आयोग 

काठमाड  ंकायावलयबाट 

दनिावरण गरे बमोदजम हनेि ।
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र तृतीय पत्र देखि सम्म

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत र समय

क्र.सं. द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह
उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

द्रष्टब्यिः  

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुवअदघ उमे्मिवारले  अद्वनिायय रुपमा माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लादग स्याद्वनटाइजर र िानेपानी समेत दलई आउनु पनेि।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लादग तोदकएको समय िन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेि ।

३.   परीक्षाथीिरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिाव, बादिर दनस्कुँ िा र श चालय प्रयोग गनुव पिाव दिडिाड नगररकन २ (दुई) द्वमटरको दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोदकएको स्थानमा जानुपनेि ।

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

५.   परीक्षामा खदटएका जनशन्क्तले दिएको दनिेशनको पूणव पालना गनुव पनेि ।

प्रकाि गुरुङ्ग

उपसद्वचि

६. परीक्षामा सम्बन्न्धत दनकायबाट जारी िएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी िएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अद्वनिायय रुपमा दलई आउनु पनेि ।

१. उमे्मिवारले उत्तरपुन्िकामा कािो मसी भएको डटपेन/किम मात्र प्रयोग गनुवपनेि ।

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

२. प्रवेश पत्र दवना कुनै पदन उमे्मिवारलाई परीक्षामा सन्म्मदलत नगराइने हुँिा प्रिेिपत्र अद्वनिायय रुपमा साथमा द्विई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै परीक्षा िवनमा आइपुगु्नपनेि ।

३. परीक्षा िवनमा झोिा, मोबाइि र्ोन तथा अन्य इिोक्ट्र ोद्वनक्स द्वडभाइसहरु िैजान द्वनषेर् गररएको ि ।

४. परीक्षा संचालन हने दिन अप्रत्यादशत दविा पनव गएमा पदन आयोगको पूिय सूचना द्विना द्वनर्ायररत परीक्षा काययक्रम स्थदगत हने िैन ।

५. विुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेन्खएको उत्तरलाई मात्र मान्यता दिइने ि ।

९. कोदिड - १९ संक्रदमत उमे्मिवारिरुको लादग दवशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने िएकोले त्यिा उमे्मिवारिरुले आफू संक्रदमत िएको जानकारी कमवचारी सञ्चय कोषमा अदग्रम रुपमा गराउनु पनेि ।

कोद्वभड - १९ संक्रमणको समयमा सुरद्वक्षत रहन परीक्षाथीिे ध्यान द्वदनुपने थप द्विषयहरु

राजु सत्याि

िािा अद्वर्कृत

८. परीक्षाथीिरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा कमवचारी सञ्चय कोषको वेि साइटमा गई दवद्यतीय माध्यमबाट कोदिड सम्बन्धी स्वयम् घोषणा फाराम अदनवायव रुपमा िनुवपनेि ।
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