
2077/11/21 लि.प. कार्यक्रम प्रकालित लमलतिः

प्रथम पत्र लितीर् पत्र देखि सम्म

१ ६/०७७-७८ आ.प्र. प्रबन्धक, १० १ ६०१ ६०१

२ ११/०७७-७८ खुला आईटी अधिकृत (प्रा.), ६ ६१ २०१ २६१

३ ७/०७७-७८ आ.प्र. सहायक प्रबन्धक, प्रशासन, ८ ४ ४०१ ४०४

४ ९-१०/०७७-७८
खुला तथा 

मधहला
अधिकृत, प्रशासन, ६ ८८ १०१ १८८

२०७८ असोज १३ गते 

धिनको २:३० बजे

२०७८ असोज १४ गते 

धिनको २:३० बजे

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।

२०७८ असोज १७ गते 

धिनको २:३० बजे

२०७८ असोज १८ गते 

धिनको २:३० बजे

२०७८/०५/१८

क्र.सं. लिज्ञापन नं. लकलसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह

लिखित परीक्षा लमलत र समर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

लिलमटेडकोको पूवव प्रकाधशत धवज्ञापन अनुसार आ.प्र., िुिा तथा समािेिी तर्य को प्रलतर्ोलितात्मक लिखित परीक्षाको कायवक्रम िेहाय बमोधजम धनिावरण गररएको हुँिा सम्बन्धन्धत सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना 

प्रकाधशत गररएको छ । कोधिड-१९ संक्रमण िएका उमे्मिवारहरुको लाधग धवशेष परीक्षा केन्द्र रहने हुँिा परीक्षा शुरु हनिन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगावै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज धलधमटेड (नेपे्स) मा अधनवायव रुपमा 

जानकारी धिनु पनेछ ।

िोक सेिा आर्ोि

सुरक्षा लनकार् तथा संिलित संस्था महािािा

परीक्षा संचािन िािा

आ.प्र., िुिा तथा समािेिी तर्य को लिखित परीक्षा कार्यक्रम लनर्ायरण िररएको सम्बनर्ी सूचना

लनकार्िः श्री नेपाि स्टक एक्सचेञ्ज लिलमटेड (नेपे्स) लिज्ञापन प्रकालित लमलतिः
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प्रथम पत्र लितीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं. लिज्ञापन नं. लकलसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह

लिखित परीक्षा लमलत र समर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

द्रष्टब्यिः  

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुवअधघ उमे्मिवारले  अलनिार्य रुपमा माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लाधग स्यालनटाइजर र िानेपानी समेत धलई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लाधग तोधकएको समय िन्दा १ घण्टा अिािै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिाव, बाधहर धनस्कुँ िा र शौचालय प्रयोग गनुव पिाव धिडिाड नगररकन २ (दुई) लमटरको दूरी कार्म गरी क्रमैसुँग तोधकएको स्थानमा जानुपनेछ ।

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

५.   परीक्षामा खधटएका जनशन्धिले धिएको धनिेशनको पूणव पालना गनुव पनेछ ।

zfvf clws[t

१. उमे्मिवारले उत्तरपुन्धिकामा कािो मसी भएको डटपेन/किम मात्र प्रयोग गनुवपनेछ ।

३. परीक्षा िवनमा झोिा, मोबाइि र्ोन तथा अन्य इिोक्ट्र ोलनक्स लडभाइसहरु िैजान लनषेर् गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालन हने धिन अप्रत्याधशत धविा पनव गएमा पधन आर्ोिको पूिय सूचना लिना लनर्ायररत परीक्षा कार्यक्रम  स्थधगत हने छैन ।

/fh' ;Tofn gf/fo0fk|;fb 1jfnL
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५. विुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेन्धखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता धिइने छ ।

६. परीक्षामा सम्बन्धन्धत धनकायबाट जारी िएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी िएको फोटो समेतको कुनै पररचर्पत्र अलनिार्य रुपमा धलई आउनु पनेछ ।

७. आयोगबाट जारी िएको संक्रमणको लििेष अिस्थामा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोिन) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गररनेछ ।

कोलभड - १९ संक्रमणको समर्मा सुरलक्षत रहन परीक्षाथीिे ध्यान लदनुपने थप लिषर्हरु

२. प्रवेश पत्र धवना कुनै पधन उमे्मिवारलाई परीक्षामा सन्धम्मधलत नगराइने हुँिा प्रिेिपत्र अलनिार्य रुपमा साथमा लिई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अिािै परीक्षा िवनमा आइपुगु्नपनेछ ।

८. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज धलधमटेड (नेपे्स) को वेि साइटमा गई धवद्यतीय माध्यमबाट कोधिड सम्बन्धी स्वयम् घोषणा फाराम अधनवायव रुपमा िनुवपनेछ ।

९. कोधिड - १९ संक्रधमत उमे्मिवारहरुको लाधग धवशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने िएकोले त्यिा उमे्मिवारहरुले आफू संक्रधमत िएको जानकारी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज धलधमटेड (नेपे्स) मा अधग्रम रुपमा गराउनु पनेछ ।
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