
विज्ञापन प्रकावित 

विवतिः
२०७९/०९/०८ २०७९/१०/२०

प्रथि पत्र वितीय पत्र तृतीय पत्र देखि सम्म

१ ०१/२०७९/८० आ.प्र.
शाखा अधिकृत, प्रशासन, लेखा, 

६
४ १००१ १००४

२ ०२/२०७९/८० मिेशी
शाखा अधिकृत, प्रशासन, लेखा, 

६
२९ २००१ २०२९

३ ०३/२०७९/८०
खुला तथा 

समावेशी

वरिष्ठ सहायक, प्रशासन, 

प्रशासन, ५

२०७९ फागुन १६ गते 

धिहानको ८:०० िजे
४३५

पिीक्षा केन्द्र पधि प्रकाधशत 

गरिनेि ।
३००१ ३४३५

४ ०४/२०७९/८०
खुला तथा 

दधलत

वरिष्ठ सहायक, प्रशासन, लेखा, 

५

२०७९ फागुन १७ गते 

धिहानको ८:०० िजे
१३०

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगि ।
४००१ ४१३०

५ ०५/२०७९/८०
खुला तथा 

समावेशी

कम्प्युटि सहायक, प्राधवधिक, 

प्राधवधिक, ५

२०७९ फागुन १८ गते 

धिहानको ८:०० िजे

२०७९ फागुन १८ गते 

धिहानको ९:३० िजे
- ३१०

पिीक्षा केन्द्र पधि प्रकाधशत 

गरिनेि ।
५००१ ५३१०

लोक सेिा आयोग

सुरक्षा वनकाय तथा संगवित संस्था िहािािा

परीक्षा संचालन िािा

आ.प्र, िुला तथा सिािेिी तर्फ को वलखित परीक्षा कायफक्रि वनर्ाफरण गररएको सम्बनर्ी सूचना

वनकायिः
श्री नेपाल पारिहन तथा गोदाि व्यिस्था 

कम्पनी वलविटेड

२०७९ फागुन १२ गते 

धिहानको ८:०० िजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ फागुन १३ गते 

धिहानको ८:०० िजे 

(संयुक्त पत्र)
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वल.प. कायफक्रि प्रकावित विवतिः

वलविटेडको पूवव प्रकाधशत धवज्ञापन अनुसाि आ.प्र. , िुला तथा सिािेिी तर्फ को प्रवतयोवगतात्मक वलखित परीक्षाको कायवक्रम देहाय िमोधजम धनिाविण गरिएको हुँदा सम्बन्धित सिैको जानकािीको लाधग यो सूचना प्रकाधशत गरिएको ि 

।  कोधिड-१९ संक्रमण िएका उमे्मदवािहरुको लाधग धवशेष पिीक्षा केन्द्र िहने हुँदा पिीक्षा शुरु हनिन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगावै श्री नेपाल पािवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी धलधमटेडमा अधनवायव रुपमा जानकािी धदनु पनेि ।

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोल नं.

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगि ।
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प्रथि पत्र वितीय पत्र तृतीय पत्र देखि सम्म

वलखित परीक्षा विवत र सिय

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोल नं.

द्रष्टब्यिः  

१.   पिीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुवअधघ उमे्मदवािले  अवनिायफ रुपिा माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लाधग स्यावनटाइजर र िानेपानी समेत धलई आउनु पनेि।

२.   पिीक्षाथी पिीक्षाको लाधग तोधकएको समय िन्दा १ घण्टा अगािै पिीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेि ।

३.   पिीक्षाथीहरु पिीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाव, िाधहि धनस्कुँ दा ि शौचालय प्रयोग गनुव पदाव धिडिाड नगरिकन  २ (दुई) विटरको दूरी कायि गिी क्रमैसुँग तोधकएको स्थानमा जानुपनेि ।

४.   पिीक्षाथीहरु समूहमा िेला हने, कुिाकानी गने गनुव हुँदैन । 

५.   पिीक्षामा खधटएका जनशन्धक्तले धदएको धनदेशनको पूणव पालना गनुव पनेि ।

प्रकाि गुरुङ्ग

उपसवचि

६. पिीक्षामा सम्बन्धित धनकायिाट जािी िएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागरिकता वा नेपाल सिकाििाट जािी िएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अवनिायफ रुपमा धलई आउनु पनेि ।

१. उमे्मदवािले उत्तिपुन्धिकामा कालो िसी भएको डटपेन/कलि मात्र प्रयोग गनुवपनेि ।

७. आयोगिाट जािी िएको संक्रिणको वििेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन)  सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोिन) को पालना गिी पिीक्षा सञ्चालन गरिनेि ।

२. प्रवेश पत्र धवना कुनै पधन उमे्मदवािलाई पिीक्षामा सन्धम्मधलत नगिाइने हुँदा प्रिेिपत्र अवनिायफ रुपिा साथिा वलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै पिीक्षा िवनमा आइपुगु्नपनेि ।

३. पिीक्षा िवनमा झोला, िोबाइल र्ोन तथा अन्य इलोक्ट्र ोवनक्स वडभाइसहरु लैजान वनषेर् गरिएको ि ।

४. पिीक्षा संचालन हने धदन अप्रत्याधशत धवदा पनव गएमा पधन आयोगको पूिफ सूचना विना वनर्ाफररत परीक्षा कायफक्रि स्थधगत हने िैन ।

५. विुगत िहउत्ति (Multiple Choice) प्रश्नको उत्ति लेख्दा अंगे्रजी ठुलो अक्षि (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेन्धखएको उत्तिलाई मात्र मान्यता धदइने ि ।

९. कोधिड - १९ संक्रधमत उमे्मदवािहरुको लाधग धवशेष पिीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरिने िएकोले त्यिा उमे्मदवािहरुले आफू संक्रधमत िएको जानकािी श्री नेपाल पािवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी धलधमटेडमा अधग्रम रुपमा गिाउनु पनेि ।

कोवभड - १९ संक्रिणको सियिा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान वदनुपने थप विषयहरु

राजु सत्याल

िािा अवर्कृत

८. पिीक्षाथीहरु सिैले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको िािेमा श्री नेपाल पािवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी धलधमटेडको वेि साइटमा गई धवद्यतीय माध्यमिाट कोधिड सम्बिी स्वयम् घोषणा फािाम अधनवायव रुपमा िनुवपनेि ।
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