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प्रथि पत्र वितीर् पत्र देखि सम्म

१ १५/०७८/०७९
खुला तथा 

आ.ज.

सव इञ्जिञ्जियर, प्राञ्जवञ्जिक, 

ञ्जसञ्जिल, ५

२०७८ फागुि १ गते 

ञ्जििको ०८:०० बजे

२०७८ फागुि १ गते 

ञ्जििको ९:३० बजे
१८७

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगर ।
१ २००४

२ १६/०७८/०७९
खुला तथा 

मञ्जिला

अञ्जसटेण्ट सब इञ्जिञ्जियर, 

प्राञ्जवञ्जिक, ञ्जसञ्जिल, ४

२०७८ फागुि २ गते 

ञ्जविािको ८:०० बजे

२०७८ फागुि २ गते 

ञ्जविािको ९:३० बजे
१३७

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगर ।
१ २३०४

३ १७/०७८/०७९
खुला तथा 

िञ्जलत

सिायक प्राञ्जवञ्जिक, प्राञ्जवञ्जिक, 

इलेक्ट्रि कल, २

२०७८ फागुि ३ गते 

ञ्जविािको ८:०० बजे
- २२१

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगर ।
१ २३०४

४ १३/०७८/०७९ आ.प्र. वररष्ठ सिायक, प्रशासि, ५ ११ १ ११

५ १४/०७८/०७९ मञ्जिला वररष्ठ सिायक, प्रशासि, ५ १०७ १ २३०२

२०७८ फागुि ४ गते 

ञ्जविािको ८:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७८ फागुि ५ गते 

ञ्जविािको ८:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगर ।

कोविड-१९ संक्रिणका कारण स्थवित रहेको विविटेडको पूवव प्रकाञ्जशत ञ्जवज्ञापि अिुसार आ.प्र. , िुिा तथा सिािेिी तर्य को प्रवतर्ोवितात्मक विखित परीक्षाको कायवक्रम तथा परीक्षा केन्द्र िेिाय बमोञ्जजम ञ्जििावरण 

गररएको हुँिा सम्बक्ट्ित सबैको जािकारीको लाञ्जग यो सूचिा प्रकाञ्जशत गररएको छ ।  कोञ्जिड-१९ संक्रमण िएका उमे्मिवारिरुको लाञ्जग ञ्जवशेष परीक्षा केन्द्र रििे हुँिा परीक्षा शुरु हििन्दा कम्तीमा ३ (तीि) घण्टा अगावै 

िेपाल औद्योञ्जगक के्षत्र व्यवस्थापि ञ्जलञ्जमटेडमा अञ्जिवायव रुपमा जािकारी ञ्जििु पिेछ ।

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

विखित परीक्षा विवत र सिर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

िोक सेिा आर्ोि

सुरक्षा वनकार् तथा संिवित संस्था िहािािा

परीक्षा संचािन िािा

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

वनकार्िः श्री औद्योविक के्षत्र व्यिस्थापन विविटेड
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क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत र सिर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

६ १८/०७८/०७९
खुला तथा 

समावेशी

सिायक प्राञ्जवञ्जिक, प्राञ्जवञ्जिक, 

ञ्जसञ्जिल, २

२०७८ फागुि ६ गते 

ञ्जविािको ८:०० बजे
- १४३

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगर ।
१ २३०७

द्रष्टब्यिः  

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिुवअञ्जघ उमे्मिवारले  अवनिार्य रुपिा माक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लाञ्जग स्यावनटाइजर र िानेपानी समेत ञ्जलई आउिु पिेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लाञ्जग तोञ्जकएको समय िन्दा १ घण्टा अिािै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पिेछ ।

३.   परीक्षाथीिरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिाव, बाञ्जिर ञ्जिस्कुँ िा र शौचालय प्रयोग गिुव पिाव ञ्जिडिाड िगररकि २ (दुई) विटरको दूरी कार्ि गरी क्रमैसुँग तोञ्जकएको स्थािमा जािुपिेछ ।

४.   परीक्षाथीिरु समूिमा िेला हिे, कुराकािी गिे गिुव हुँिैि । 

५.   परीक्षामा खञ्जटएका जिशक्ट्क्तले ञ्जिएको ञ्जििेशिको पूणव पालिा गिुव पिेछ ।

नारार्णप्रसाद ज्ञिािी

उपसवचि

९. कोञ्जिड - १९ संक्रञ्जमत उमे्मिवारिरुको लाञ्जग ञ्जवशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररिे िएकोले त्यस्ता उमे्मिवारिरुले आफू संक्रञ्जमत िएको जािकारी औद्योञ्जगक के्षत्र व्यवस्थापि ञ्जलञ्जमटेडमा अञ्जिम रुपमा गराउिु पिेछ ।

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

राजु सत्याि

िािा अवर्कृत

८. परीक्षाथीिरु सबैले आफ्िो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा औद्योञ्जगक के्षत्र व्यवस्थापि ञ्जलञ्जमटेडको वेि साइटमा गई ञ्जवद्यतीय माध्यमबाट कोञ्जिड सम्बिी स्वयम् घोषणा फाराम अञ्जिवायव रुपमा ििुवपिेछ ।

१. उमे्मिवारले उत्तरपुक्ट्स्तकामा कािो िसी िएको डटपेन/किि मात्र प्रयोग गिुवपिेछ ।

७. आयोगबाट जारी िएको संक्रिणको वििेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन)  सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोिि) को पालिा गरी परीक्षा सञ्चालि गररिेछ ।

२. प्रवेश पत्र ञ्जविा कुिै पञ्जि उमे्मिवारलाई परीक्षामा सक्ट्म्मञ्जलत िगराइिे हुँिा प्रिेिपत्र अवनिार्य रुपिा साथिा विई परीक्षा संचािन हुनुिन्दा कम्तीिा १ घण्टा अिािै परीक्षा िविमा आइपुगु्नपिेछ ।

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

४. परीक्षा संचालि हिे ञ्जिि अप्रत्याञ्जशत ञ्जविा पिव गएमा पञ्जि आर्ोिको पूिय सूचना विना वनर्ायररत परीक्षा कार्यक्रि स्थञ्जगत हिे छैि ।

५. वसु्तगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अंिेजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेक्ट्खएको उत्तरलाई मात्र मान्यता ञ्जिइिे छ ।

६. परीक्षामा सम्बक्ट्ित ञ्जिकायबाट जारी िएको प्रवेश पत्र संगै आफ्िो िागररकता वा िेपाल सरकारबाट जारी िएको फोटो समेतको कुिै पररचर्पत्र अवनिार्य रुपमा ञ्जलई आउिु पिेछ ।
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