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प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

१ ५/०७७/७८
खुला तथा 

िविला
सिायक, प्रिासन, प्रिासन, ४

२०७८ भदौ २० गते 

वििानको ७:३० बजे

२०७८ भदौ २१ गते 

वििानको ७:३० बजे
१७३ ५००१ ५१७३

२ १३/०७७/७८ आ.प्र. िरिष्ठ सिायक, प्रिासन, प्रिासन, ५ ८ १३००१ १३००८

३ ४/०७७/७८ खुला िरिष्ठ सिायक, प्रिासन, प्रिासन, ५ ९९ ४००१ ४०९९

४ ११/०७७/७८ आ.प्र. िरिष्ठ अविकृत, प्रिासन, प्रिासन, ७ ४ ११००१ ११००४

५ १/०७७/७८ खुला िरिष्ठ अविकृत, प्रिासन, प्रिासन, ७ ४२ १००१ १०४२

६ १२/०७७/७८ आ.प्र. अविकृत, प्रिासन, प्रिासन, ६ ४ १२००१ १२००४

७ २/०७७/७८
खुला तथा 

सिािेिी
अविकृत, प्रिासन, प्रिासन, ६ १४५ २००१ २१४५

८ ३/०७७/७८ खुला अविकृत, प्रिासन, कानून, ६
२०७८ भदौ २९ गते 

वििानको ७:३० बजे
१५ ३००१ ३०१५

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
निखित परीक्षा नमनत र समय उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

िेपाि चार्टर्ट एकाउने्टन््स संस्था
वल.प. काययक्रि प्रकावित 

विवतिः
२०७८/०४/१३

संस्थाकोको पूिय प्रकावित विज्ञापन अनुसाि आ.प्र., िुिा तथा समावेशी  तर्ट को प्रनतयोनितात्मक निखित परीक्षा कायटक्रम देिाय बिोवजि कायि गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकािीका लावग यो सूचना 

प्रकावित गरिएको छ । कोवभड-१९ संक्रिण भएका उमे्मदिाििरुको लावग वििेष पिीक्षा केन्द्र ििने हुँदा पिीक्षा िुरु हनभन्दा कम्तीिा ३ (तीन) घण्टा अगािै नेपाल चार्यडय एकाउने्टन््स संस्थािा अवनिायय रुपिा जानकािी 

वदनु पनेछ ।

आ.प्र., िुिा र समावेशी प्रनतयोनितात्मक निखित परीक्षाको परीक्षा कायटक्रम निर्ाटरण िररएको सूचिा

िोक सेवा आयोि

सुरक्षा निकाय तथा संिनित संस्था महाशािा

परीक्षा संचािि शािा

२०७८ भदौ २५ गते 

वििानको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७८ भदौ २६ गते 

वििानको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७८ भदौ २७ गते 

वििानको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७८ भदौ २८ गते 

वििानको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७८ भदौ २२ गते 

वििानको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७८ भदौ २३ गते 

वििानको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

लोक सेिा आयोग, अनािनगि ।
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प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
निखित परीक्षा नमनत र समय उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

द्रष्टब्यः  

१.   पिीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुयअवघ उमे्मदिािले  अनिवायट रुपमा िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यावनर्ाइजि ि खानेपानी सिेत वलई आउनु पनेछ।

२.   पिीक्षाथी पिीक्षाको लावग तोवकएको सिय भन्दा १ घण्टा अगािै पिीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   पिीक्षाथीिरु पिीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गदाय, बाविि वनस्कुँ दा ि िौचालय प्रयोग गनुय पदाय वभडभाड नगरिकन २ (दुई) विर्िको दूिी कायि गिी क्रिैसुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।

४.   पिीक्षाथीिरु सिूििा भेला हने, कुिाकानी गने गनुय हुँदैन । 

५.   पिीक्षािा खवर्एका जनिन्धक्तले वदएको वनदेिनको पूणय पालना गनुय पनेछ ।

l

शाखा अधिकृत उपसधिव

१. उमे्मदिािले उत्तिपुन्धिकािा कािो मसी भएको र्र्पेि/किम िात्र प्रयोग गनुयपनेछ ।

३. पिीक्षा भिनिा झोिा, मोिाइि र्ोि तथा अन्य इिोक्ट्र ोनिक्स नर्भाइसहरु िैजाि निषेर् गरिएको छ ।

४. पिीक्षा संचालन हने वदन अप्रत्यावित विदा पनय गएिा पवन आयोिको पूवट सूचिा नविा निर्ाटररत परीक्षा कायटक्रम स्थवगत हने छैन ।

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मदिािलाई पिीक्षािा सन्धम्मवलत नगिाइने हुँदा प्रवेशपत्र अनिवायट रुपमा साथमा निई परीक्षा संचािि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अिावै पिीक्षा भिनिा आइपुगु्नपनेछ ।

८. पिीक्षाथीिरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको बािेिा नेपाल चार्यडय एकाउने्टन््स संस्थाको िेभ साइर्िा गई विद्यतीय िाध्यिबार् कोवभड सम्बिी स्वयि् घोषणा फािाि अवनिायय रुपिा भनुयपनेछ ।

९. कोवभड - १९ संक्रवित उमे्मदिाििरुको लावग वििेष पिीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गरिने भएकोले त्यिा उमे्मदिाििरुले आफू संक्रवित भएको जानकािी नेपाल चार्यडय एकाउने्टन््स संस्थािा अविि रुपिा गिाउनु पनेछ ।

कोवभड - १९ संक्रिणको सियिा सुिवक्षत ििन पिीक्षाथीले ध्यान वदनुपने थप विषयिरु

राजु सत्याल नारायणप्रसाद ज्ञवाली

५. ििुगत बहउत्ति (Multiple Choice) प्रश्नको उत्ति लेख्दा अंिेजी ठुलो अक्षि (Capital Letter)िा  A, B, C, D लेन्धखएको उत्तिलाई िात्र िान्यता वदइने छ ।

६. पिीक्षािा सम्बन्धित वनकायबार् जािी भएको प्रिेि पत्र संगै आफ्नो नागरिकता िा नेपाल सिकािबार् जािी भएको फोर्ो सिेतको कुनै पररचयपत्र अनिवायट रुपिा वलई आउनु पनेछ ।

७. आयोगबार् जािी भएको संक्रमणको नवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चािि तथा व्यवस्थापि)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संिोिन) को पालना गिी पिीक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।
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