
विज्ञापन प्रकावित 

विवतिः
२०७९/०३/२८

वि.प. कार्यक्रि 

प्रकावित विवतिः
२०७९/११/०७

परीक्षा केन्द्र वनर्ायरण 

विवत :

प्रथि पत्र वितीर् पत्र तृतीर् 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

िोक सेिा आर्ोग

सुरक्षा वनकार् तथा संगवित संस्था िहािािा

परीक्षा संचािन िािा

आ.प्र, िुिा तथा सिािेिी तर्य को विखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र वनर्ायरण गररएको सम्बनर्ी सूचना

वनकार्िः श्री कियचारी सञ्चर् कोष २०७९/११/१७

कोषको पूवव प्रकादशत दवज्ञापन अनुसार आ.प्र. , खुला तथा समावेशी तर्व को प्रदतयोदगतात्मक दलन्खत परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायवक्रम िेिाय बमोदजम दनिावरण गररएको हुँिा सम्बन्न्धत सबैको जानकारीको लादग यो सूचना प्रकादशत 

गररएको छ ।  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 पनेछ ।

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत र सिर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

२०७९ चैत्र ५ गते 

दबिानको ८:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ चैत्र ६ गते 

दबिानको ८:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

-
श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
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प्रथि पत्र वितीर् पत्र तृतीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत र सिर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

२००
श्री मनमोिन मेमोररयल 

कलेज, सोह्रखुटे्ट ।
१ २००

४००

श्री प्रोरे्सनल इनदगल्ड 

एकेडेमी (PEA), बी ब्लक 

(B Block), थापाथली ।

२०१ ६००

२००
श्री सगरमाथा मन्िपल 

कलेज, दडन्िबजार ।
६०१ ८००

२७१
श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
८०१ १०७१

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 १२ गते 

दबिानको ८:०० बजे

२०७९ चैत्र १३ गते 

दबिानको ८:०० बजे
८४

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ ८४

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।

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

इन्जजदनयररङ्ग , ५

२०७९ चैत्र ७ गते 

अपरान्ह १२:०० बजे
- -

२०७९ चैत्र ७ गते 

दिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ चैत्र ८ गते 

दिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

-
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प्रथि पत्र वितीर् पत्र तृतीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत र सिर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

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

३०० १ ३००

२००

श्री पासाङ्ग ल्हामु शेपाव 

मेमोररयल कलेज (+२ ब्लक), 

सामाखुशी  ।

३०१ ५००

२००
श्री मिेन्द्र िवन मा.दव., 

सानोगौचरण ।
५०१ ७००

४०० श्री टंगाल मा.दव. टंगाल । ७०१ ११००

२००
श्री सगरमाथा मन्िपल 

कलेज, दडन्िबजार ।
११०१ १३००

२००
श्री मिन िण्डारी मेमोररयल 

कलेज, अनामनगर ।
१३०१ १५००

४००

श्री प्रोरे्सनल इनदगल्ड 

एकेडेमी (PEA), बी ब्लक 

(B Block), थापाथली ।

१५०१ १९००

४००
श्री जनप्रिात मा.दव., 

कादलमाटी ।
१९०१ २३००

श्री मनमोिन मेमोररयल 

कलेज, सोह्रखुटे्ट ।

११ ३२-३७/०७८/७९
खुला तथा 

समावेशी
सिायक प्रबन्धक, प्रशासन, ६

२०७९ चैत्र १० गते 

दिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ चैत्र ११ गते 

दिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

-
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प्रथि पत्र वितीर् पत्र तृतीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत र सिर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

२००
श्री एन्म्बसन कलेज, नयाुँ 

वानेश्वर ।
२३०१ २५००

२००
श्री कोलम्बस कलेज, 

शंखमुल मागव, नयाुँ वानेश्वर ।
२५०१ २७००

१२९
श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
२७०१ 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

२०७९ चैत्र १२ गते 

दिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ चैत्र १३ गते 

दिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

-
श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।

२०७९ चैत्र १० गते 

दिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ चैत्र ११ गते 

दिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

-११ ३२-३७/०७८/७९
खुला तथा 

समावेशी
सिायक प्रबन्धक, प्रशासन, ६
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प्रथि पत्र वितीर् पत्र तृतीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत र सिर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

द्रष्टब्यिः  

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुवअदघ उमे्मिवारले  अवनिार्य रुपिा माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लादग स्यावनटाइजर र िानेपानी समेत दलई आउनु पनेछ।

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

३.   परीक्षाथीिरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिाव, बादिर दनस्कुँ िा र शौचालय प्रयोग गनुव पिाव दिडिाड नगररकन २ (दुई) विटरको दूरी कार्ि गरी क्रमैसुँग तोदकएको स्थानमा जानुपनेछ ।

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

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

प्रकाि गुरुङ्ग

उपसवचि

३. परीक्षा िवनमा झोिा, िोबाइि र्ोन तथा अन्य इिोक्ट्र ोवनक्स विभाइसहरु िैजान वनषेर् गररएको छ ।

१. उमे्मिवारले उत्तरपुन्िकामा कािो िसी भएको िटपेन/किि मात्र प्रयोग गनुवपनेछ ।

२. प्रवेश पत्र दवना कुनै पदन उमे्मिवारलाई परीक्षामा सन्म्मदलत नगराइने हुँिा प्रिेिपत्र अवनिार्य रुपिा साथिा विई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा िवनमा आइपुगु्नपनेछ ।

कोवभि - १९ संक्रिणको सिर्िा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीिे ध्यान वदनुपने थप विषर्हरु

राजु सत्याि

िािा अवर्कृत

४. परीक्षा संचालन हने दिन अप्रत्यादशत दविा पनव गएमा पदन आर्ोगको पूिय सूचना विना वनर्ायररत परीक्षा कार्यक्रि स्थदगत हने छैन ।

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

६. परीक्षामा सम्बन्न्धत दनकायबाट जारी िएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी िएको र्ोटो समेतको कुनै पररचर्पत्र अवनिार्य रुपमा दलई आउनु पनेछ ।

७. आयोगबाट जारी िएको संक्रिणको वििेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन)  सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोिन) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गररनेछ ।

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

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