
निकायः निज्ञापि प्रकानित निनतः २०७८/०८/०३ २०७८/१२/१७

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र

१ ६५/२०७८/७९ खुला उप प्रबन्धक, प्रिासि, प्रिासि, ९
२०७९ जेठ २० गते 

निहािको ७:३० बजे

२०७९ जेठ २१ गते 

निहािको ७:३० बजे
१७४

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

२ ६४/२०७८/७९ िनहला उप प्रबन्धक, लेखा, प्रिासि, लेखा, ९
२०७९ जेठ २२ गते 

निहािको ७:३० बजे

२०७९ जेठ २३ गते 

निहािको ७:३० बजे
१६

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

३ ६६/२०७८/७९
खुला तथा 

दनलत

िररष्ठ इनिनियर, टेनलकि, प्रानिनिक, 

टेनलकि, ८

२०७९ जेठ २२ गते 

निहािको ७:३० बजे

२०७९ जेठ २३ गते 

निहािको ७:३० बजे
३९

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

४ ६७/२०७८/७९ िनहला िररष्ठ लेखा अनिकृत, प्रिासि, लेखा, ८
२०७९ जेठ २४ गते 

निहािको ७:३० बजे

२०७९ जेठ २५ गते 

निहािको ७:३० बजे
१२

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

परीक्षा केन्द्रउ.सं.

नेपाल टेद्वलकमको पूिव प्रकानित निज्ञापि अिुसार नि.िं. ६४/२०७८/७९ देखख ८३/२०७८/७९ सम्मका निनिन्न पदहरुको खुला तथा सिािेिी तर्व को नलखखत परीक्षाको परीक्षा कायवक्रि देहाय 

बिोनजि नििावरण गररएको हुँदा सम्बखन्धत सबैको जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकानित गररएको छ । नि.िं. ६३/२०७८/७९ को नलखखत परीक्षा कायवक्रि पनछ प्रकानित गररिे छ । कोनिड-१९ 

संक्रिण िएका उमे्मदिारहरुको लानग अलग परीक्षा केन्द्र रहिे हुँदा परीक्षा िुरु हििन्दा कम्तीिा ३ (तीि) घण्टा अगािै िेपाल टेनलकि (िेपाल दूरसञ्चार कम्पिी नलनिटेड) िा अनििायव रुपिा 

जािकारी नदिु पिेछ ।

खुला तथा समावेशी तर्फ को द्वलखखत परीक्षा कायफक्रम द्वनर्ाफरण गररएको सम्बन्धी सूचना

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा द्वनकाय तथा संगद्वित संस्था महाशाखा

परीक्षा संचालन शाखा

श्री नेपाल टेद्वलकम (नेपाल 

दूरसञ्चार कम्पनी द्वलद्वमटेड)
नल.प. कायवक्रि प्रकानित निनतः

क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखखत परीक्षा द्वमद्वत समय
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र

परीक्षा केन्द्रउ.सं.क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखखत परीक्षा द्वमद्वत समय

५ ६९/२०७८/७९
खुला तथा 

िनहला

िररष्ठ प्रिासकीय अनिकृत, प्रिासि, 

प्रिासि, ८

२०७९ जेठ २६ गते 

निहािको ७:३० बजे

२०७९ जेठ २७ गते 

निहािको ७:३० बजे
१२४

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

६ ६८/२०७८/७९
खुला तथा 

सिािेिी

िररष्ठ लेखा अनिकृत, चाटवडव एकाउने्टण्ट, 

प्रिासि, लेखा, ८

२०७९ जेठ २८ गते 

निहािको ७:३० बजे

२०७९ जेठ २९ गते 

निहािको ७:३० बजे
५७

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

७ ७०/२०७८/७९ खुला
िररष्ट व्यापार अनिकृत, प्रिासि, प्रिासि, 

८

२०७९ जेठ ३० गते 

निहािको ७:३० बजे

२०७९ जेठ ३१ गते 

निहािको ७:३० बजे
४२

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

८ ७७/२०७८/७९
खुला तथा 

सिािेिी

सहायक प्रिासकीय अनिकृत, प्रिासि, 

प्रिासि, ६

२०७९ असार ४ गते 

नदिको २:०० बजे
४२६९

९ ७५/२०७८/७९
खुला तथा 

सिािेिी
सहायक लेखा अनिकृत, प्रिासि, लेखा, ६

२०७९ असार ५ गते 

नदिको २:०० बजे
१७७६

१० ७८/२०७८/७९
खुला तथा 

सिािेिी

सहायक व्यापार अनिकृत, प्रिासि, 

प्रिासि, ६

२०७९ असार ६ गते 

नदिको २:०० बजे
१०६३

११ ७६/२०७८/७९
खुला तथा 

िनहला

सहायक प्रिासकीय अनिकृत, कािूि, 

प्रिासि, प्रिासि, ६

२०७९ असार ७ गते 

नदिको २:०० बजे
१७५

२०७९ असार ३ गते 

नदिको २:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

परीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानित 

गररिेछ ।
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र

परीक्षा केन्द्रउ.सं.क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखखत परीक्षा द्वमद्वत समय

१२ ७१/२०७८/७९
खुला तथा 

सिािेिी

टेनलकि इनिनियर, इलेक्ट्र ोनिक्स एण्ड 

कमु्यनिकेिि, प्रानिनिक, टेनलकि, ७
१७०१

१३ ७४/२०७८/७९
खुला तथा 

सिािेिी
इनिनियर, नसनिल, प्रानिनिक, नसनिल, ७ १४६७

१४ ७२/२०७८/७९
खुला तथा 

सिािेिी

टेनलकि इनिनियर, कम्प्युटर, प्रानिनिक, 

टेनलकि, ७
९२४

१५ ७३/२०७८/७९
खुला तथा 

सिािेिी

टेनलकि इनिनियर, इलेखक्ट्र कल, 

प्रानिनिक, टेनलकि, ७
८२७

१६ ८२/२०७८/७९
खुला तथा 

सिािेिी
सहायक, प्रिासि, प्रिासि, ४

२०७९ असार ११ गते 

निहािको ११:०० बजे

२०७९ असार ११ गते 

नदिको १:०० बजे
२०३२३

१७ ८३/२०७८/७९
खुला तथा 

सिािेिी

जुनियर टेखिनसयि, प्रानिनिक, प्रानिनिक, 

३

२०७९ असार १२ गते 

नदिको २:०० बजे

२०७९ असार १३ गते 

नदिको २:०० बजे
१०४१

१८ ८१/२०७८/७९
खुला तथा 

सिािेिी
टेखिनसयि, प्रानिनिक, प्रानिनिक, ४

२०७९ असार १४ गते 

निहािको ७:३० बजे

२०७९ असार १५ गते 

निहािको ७:३० बजे
८३०

१९ ७९/२०७८/७९
खुला तथा 

सिािेिी
ओिरनसयर, प्रानिनिक, प्रानिनिक, ५

२०७९ असार १४ गते 

नदिको २:०० बजे

२०७९ असार १५ गते 

नदिको २:०० बजे
१७२१

२०७९ असार ८ गते 

नदिको २:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

२०७९ असार ९ गते 

नदिको २:०० बजे

२०७९ असार १० गते 

नदिको २:०० बजे

परीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानित 

गररिेछ ।

श्री लोक सेिा आयोग 

काठिाड  ंकायावलयले 

नििावरण गरे बिोनजि हिेछ ।
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र

परीक्षा केन्द्रउ.सं.क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखखत परीक्षा द्वमद्वत समय

द्रष्टब्यः  

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लानग तोनकएको सिय िन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पिेछ ।

 

राजु सत्याल

शाखा अद्वर्कृत

९. कोनिड - १९ संक्रनित उमे्मदिारहरुको लानग नििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररिे िएकोले त्यस्ता उमे्मदिारहरुले आरू् संक्रनित िएको जािकारी िेपाल टेनलकि (िेपाल दूरसञ्चार कम्पिी नलनिटेड) िा 

अनिि रुपिा गराउिु पिेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा िेला हिे, कुराकािी गिे गिुव हुँदैि । 

५.   परीक्षािा खनटएका जििखक्तले नदएको निदेििको पूणव पालिा गिुव पिेछ ।

नारायणप्रसाद ज्ञवाली

उपसद्वचव

कोद्विड - १९ संक्रमणको समयमा सुरद्वक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान द्वदनुपने थप द्ववषयहरु

१.   परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिुवअनघ उमे्मदिारले  िाक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लानग स्यानिटाइजर र खािेपािी सिेत नलई आउिु पिेछ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गदाव, बानहर निस्कुँ दा र ि चालय प्रयोग गिुव पदाव निडिाड िगररकि २ (दुई) निटरको दूरी कायि गरी क्रिैसुँग तोनकएको स्थाििा जािुपिेछ ।

३. परीक्षा ििििा झोला, मोबाइल र्ोन तथा अन्य इलोक्ट्र ोद्वनक्स द्वडिाइसहरु लैजान द्वनषेर् गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालि हिे नदि अप्रत्यानित निदा पिव गएिा पनि आयोगको पूवफ सूचना द्ववना द्वनर्ाफररत परीक्षा कायफक्रम स्थनगत हिे छैि ।

७. आयोगबाट जारी िएको संक्रमणको द्ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालिा गरी परीक्षा सञ्चालि गररिेछ ।

८. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेिा िेपाल टेनलकि (िेपाल दूरसञ्चार कम्पिी नलनिटेड) को िेि साइटिा गई निद्यतीय िाध्यिबाट कोनिड सम्बन्धी स्वयि् घोषणा र्ाराि अनििायव रुपिा 

ििुवपिेछ ।

५. िसु्तगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंिेजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)िा  A, B, C, D लेखखएको उत्तरलाई िात्र िान्यता नदइिे छ ।

१. उमे्मदिारले उत्तरपुखस्तकािा कालो मसी िएको डटपेन/कलम िात्र प्रयोग गिुवपिेछ ।

२. प्रिेि पत्र नििा कुिै पनि उमे्मदिारलाई परीक्षािा सखम्मनलत िगराइिे हुँदा प्रवेशपत्र अद्वनवायफ रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालन हुनुिन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा ििििा आइपुगु्नपिेछ ।

६. परीक्षािा सम्बखन्धत निकायबाट जारी िएको प्रिेि पत्र संगै आफ्िो िागररकता िा िेपाल सरकारबाट जारी िएको र्ोटो सिेतको कुिै पररचयपत्र अद्वनवायफ रुपिा नलई आउिु पिेछ ।
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