
विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७९/०५/२४
वि.प. कार्यक्रि 

प्रकावित विवतिः
२०७९/०८/०९

प्रथि पत्र वितीर् पत्र देखि सम्म

१ २२/०७९/८०
खुला तथा 

समावेशी

सहायक(प्रा.), 

प्राववविक/इलेक्ट्रि कल, २

२०७९ पुस १ गते विहानको 

८:०० िजे
- ४७१

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ ७०१९

२ १३/०७९/८० आ.प्र.
वररष्ठ अविकृत/कायाालय प्रमुख, 

प्रशासन, ७
९ १ ९

३ १४/०७९/८० आ.प्र.
अविकृत (प्रा.), 

प्राववविक/वसविल, ६
१ १ १

४ २१/०७९/८० मवहला
अवसषे्टण्ट सि-इविवनयर, 

प्राववविक/वसविल, ४

२०७९ पुस २ गते विहानको 

८:०० िजे

२०७९ पुस २ गते 

विहानको ९:३० िजे
३७

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ ७००१

५ २३/०७९/८०
खुला तथा 

मिेशी

सहायक (प्रा.), 

प्राववविक/वसविल, २

२०७९ पुस ३ गते विहानको 

८:०० िजे
- ३१८

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ ७०२४

िोक सेिा आर्ोग

सुरक्षा वनकार् तथा संगवित संस्था िहािािा

परीक्षा संचािन िािा

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

वनकार्िः श्री औद्योवगक के्षत्र व्यिस्थापन विविटेड

२०७९ पुस १ गते विनको 

१:०० िजे

२०७९ पुस २ गते विनको 

१:०० िजे

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।

विविटेडको पूवा प्रकावशत ववज्ञापन अनुसार आ.प्र. , िुिा तथा सिािेिी तर्य को प्रवतर्ोवगतात्मक विखित परीक्षाको कायाक्रम िेहाय िमोवजम वनिाारण गररएको हुँिा सम्बक्ट्ित सिैको जानकारीको लावग यो सूचना 

प्रकावशत गररएको छ ।  कोविड-१९ संक्रमण िएका उमे्मिवारहरुको लावग ववशेष परीक्षा केन्द्र रहने हुँिा परीक्षा शुरु हनिन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगावै औद्योवगक के्षत्र व्यवस्थापन वलवमटेडमा अवनवाया रुपमा जानकारी 

विनु पनेछ ।

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

विखित परीक्षा विवत र सिर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.
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प्रथि पत्र वितीर् पत्र देखि सम्म

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

विखित परीक्षा विवत र सिर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

६ १२/०७९/८० आ.प्र.
सहायक वनिेशक/के्षत्र प्रििक, 

प्रशासन, ८

२०७९ पुस ३ गते विनको 

१:०० िजे

२०७९ पुस ४ गते विनको 

१:०० िजे
४

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ ४

७ १८/०७९/८०
खुला तथा 

आ.ज.

सि-इविवनयर, 

प्राववविक/इलेक्ट्रि कल, ५

२०७९ पुस ४ गते 

विहानको ८:०० िजे

२०७९ पुस ४ गते 

विहानको ९:३० िजे
१५८

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ ७००१

८ १५/०७९/८० आ.प्र. कायाालय सहायक, प्रशासन, ४ २ १ २

९ १९/०७९/८०
खुला तथा 

आ.ज.
कायाालय सहायक, प्रशासन, ४ १६५ १ ७००४

१० २०/०७९/८० मवहला
अवसषे्टण्ट सि-इविवनयर, 

प्राववविक/इलेक्ट्रि कल, ४

२०७९ पुस ५ गते विनको 

१:०० िजे

२०७९ पुस ६ गते विनको 

१:०० िजे
३०

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ ७००२

११ १७/०७९/८० खुला अविकृत, प्रशासन, ६
२०७९ पुस ७ गते 

विहानको ८:०० िजे

२०७९ पुस ८ गते 

विहानको ८:०० िजे
१०३

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ ६००२

१२ १६/०७९/८०
खुला तथा 

मवहला
इविवनयर, प्राववविक/वसविल, ७

२०७९ पुस ७ गते विनको 

१:०० िजे

२०७९ पुस ८ गते विनको 

१:०० िजे
१२८

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ ७००१

२०७९ पुस ५ गते 

विहानको ८:०० िजे

(संयुक्त पत्र)

२०७९ पुस ६ गते 

विहानको ८:०० िजे

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
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प्रथि पत्र वितीर् 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 गनुाअवघ उमे्मिवारले  अवनिार्य रुपिा माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यावनटाइजर र िानेपानी समेत वलई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको समय िन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिाा, िावहर वनस्कुँ िा र शौचालय प्रयोग गनुा पिाा विडिाड नगररकन २ (दुई) विटरको दूरी कार्ि गरी क्रमैसुँग तोवकएको स्थानमा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु समूहमा िेला हने, कुराकानी गने गनुा हुँिैन । 

५.   परीक्षामा खवटएका जनशक्ट्क्तले विएको वनिेशनको पूणा पालना गनुा पनेछ ।

प्रकाि गुरुङ्ग

उपसवचि

६. परीक्षामा सम्बक्ट्ित वनकायिाट जारी िएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारिाट जारी िएको फोटो समेतको कुनै पररचर्पत्र अवनिार्य रुपमा वलई आउनु पनेछ ।

१. उमे्मिवारले उत्तरपुक्ट्िकामा कािो िसी भएको डटपेन/किि मात्र प्रयोग गनुापनेछ ।

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

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

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

४. परीक्षा संचालन हने विन अप्रत्यावशत वविा पना गएमा पवन आर्ोगको पूिय सूचना विना वनर्ायररत परीक्षा कार्यक्रि स्थवगत हने छैन ।

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

९. कोविड - १९ संक्रवमत उमे्मिवारहरुको लावग ववशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने िएकोले त्यिा उमे्मिवारहरुले आफू संक्रवमत िएको जानकारी औद्योवगक के्षत्र व्यवस्थापन वलवमटेडमा अवग्रम रुपमा गराउनु पनेछ ।

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

राजु सत्याि

िािा अवर्कृत

८. परीक्षाथीहरु सिैले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको िारेमा औद्योवगक के्षत्र व्यवस्थापन वलवमटेडको वेि साइटमा गई ववद्यतीय माध्यमिाट कोविड सम्बिी स्वयम् घोषणा फाराम अवनवाया रुपमा िनुापनेछ ।
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