g]kfn :6s PS;r]~h lnld6]8 -g]K;]_
o'PgcfO{ zflGtdfu{, sf7df8f}+
ldlt @)&(÷)$÷!(
lnlvt k/LIff tflnsf Pj+ kl/Iff s]Gb| lgwf{/0f ul/Psf] ;"rgf
g]K;]sf] ldlt @)&*÷!!÷@& ut] k|sflzt lj1fkg cg';f/ cf=k|=,
v'nf tyf ;dfj]zL tkm{sf ljleGg kbx?sf] ldlt @)&(÷)%÷)(
ut] b]lv ;~rfng x'g] lnlvt k/LIff sfo{qmd, k/LIff s]Gb| lgwf{/0f
tyf k/LIffyL{n] kfngf ug'{kg]{ ;DjGwL ;"rgf nf]s ;]jf cfof]usf]
j]a;fO6 tyf g]K;]sf] j]j;fO6 www.nepalstock.com.np df
k|sflzt ePsf] x'Fbf ;DalGwt ;a}sf] hfgsf/Lsf] nflu of] ;"rgf
k|sflzt ul/Psf] 5 .
›i6AoM
k|j]zkq ldlt @)&(÷)%÷)% ut]b]lv g]K;] sfof{nojf6 ljt/0f
ul/g]5 .
kbk"lt{ ;ldlt, g]K;] .

िोक सेिा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था िहािािा
परीक्षा संचािि िािा
आ.प्र., िुिा र सिािेिी तर्फको प्रनतयोनगतात्मक निखित परीक्षा कायफक्रि निर्ाफरण गररएको सूचिा
निकायः

श्री िेपाि स्टक एक्सचेञ्ज निनिटे ड
(िेप्से)

निज्ञापि प्रकानित निनतः

२०७८/११/२७

नि.प. कायफक्रि
प्रकानित निनतः

२०७९/०४/१७

धलधमटे डको पू वव प्रकाधशत धवज्ञापन अनुसाि आ.प्र., िुिा तथा सिािेिी तर्फको प्रनतयोनगतात्मक निखित परीक्षा कायफक्रि दे हाय बमोधजम कायम गरिएको हुँ दा सम्बन्धन्धत सबैको जानकािीका लाधग यो सूचना
प्रकाधशत गरिएको छ । कोधभड-१९ संक्रमण भएका उम्मेदवािहरुको लाधग धवशेष पिीक्षा केन्द्र िहने हुँ दा पिीक्षा शु रु हनभन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगावै नेपाल स्टक एक्ससचेञ्ज (नेप्से) मा अधनवायव रुपमा
जानकािी धदनु पनेछ ।
क्र.सं.

निज्ञापि िं.

नकनसि

पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

१

८/०७८-७९

आ.प्र.

वरिष्ठ अधिकृत (प्र.), ७

२

१२/०७८-७९

खुला

वरिष्ठ अधिकृत (प्र.), ७

३

१३-१५/०७८-७९

खुला तथा
समावेशी

४

९/०७८-७९

आ.प्र.

५

१०/०७८-७९

खुला

६

११/०७८-७९

मधहला
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अधिकृत (प्र.), ६

निखित परीक्षा निनत र सिय
प्रथि पत्र

नितीय पत्र

२०७९ भदौ ९ गते
धवहानको ७:३० बजे
(संयुक्त पत्र)

२०७९ भदौ १० गते
धवहानको ७:३० बजे
(संयुक्त पत्र)

२०७९ भदौ ११ गते
धवहानको ७:३० बजे

२०७९ भदौ १२ गते
धवहानको ७:३० बजे

२०७९ भदौ १३ गते
धवहानको ७:३० बजे

२०७९ भदौ १५ गते
धवहानको ७:३० बजे

वरिष्ठ अधिकृत (प्रा.), ७

७

६३

७७

श्री लोक सेवा आयोग,
अनामनगि ।

श्री लोक सेवा आयोग,
अनामनगि ।
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२०७९ भदौ १७ गते
धवहानको ७:३० बजे

दे खि

सम्म

७६६

७७२

७०१

७६३

६०१

६७७

७७३

७७५

२०१

२२६

८०१

८०७

श्री लोक सेवा आयोग,
अनामनगि ।
२६

२०७९ भदौ १६ गते
धवहानको ७:३० बजे

रोि िं.

परीक्षा केन्द्र

३

प्रबन्धक (प्र.), १०

सहायक प्रबन्धक (प्र.), ८

उम्मेदिार
संख्या

७

श्री लोक सेवा आयोग,
अनामनगि ।

क्र.सं.

निज्ञापि िं.

नकनसि

निखित परीक्षा निनत र सिय

पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

प्रथि पत्र

नितीय पत्र

उम्मेदिार
संख्या

द्रष्टब्यः
१. उम्मेदवािले उत्तिपुन्धस्तकामा कािो िसी भएको डटपेि /किि मात्र प्रयोग गनुवपनेछ ।
२. प्रवेश पत्र धवना कुनै पधन उम्मेदवािलाई पिीक्षामा सन्धम्मधलत नगिाइने हुँ दा प्रिेिपत्र अनििायफ रुपिा साथिा निई परीक्षा संचािि हुिुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै पिीक्षा भवनमा आइपु ग्नुपनेछ ।
३. पिीक्षा भवनमा झोिा, िोिाइि र्ोि तथा अन्य इिोक्ट्र ोनिक्स नडभाइसहरु िैजाि निषेर् गरिएको छ ।
४. पिीक्षा संचालन हने धदन अप्रत्याधशत धवदा पनव गएमा पधन आयोगको पूिफ सूचिा नििा निर्ाफररत परीक्षा कायफक्रि स्थधगत हने छै न ।
५. वस्तुगत बहउत्ति (Multiple Choice) प्रश्नको उत्ति लेख्दा अंिेजी ठु लो अक्षि (Capital Letter)मा A, B, C, D लेन्धखएको उत्तिलाई मात्र मान्यता धदइने छ ।
६. पिीक्षामा सम्बन्धन्धत धनकायबाट जािी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागरिकता वा नेपाल सिकािबाट जािी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अनििायफ रुपमा धलई आउनु पनेछ ।
७. आयोगबाट जािी भएको संक्रिणको नििेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चािि तथा व्यिस्थापि) सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ (संशोिन सधहत) को पालना गिी पिीक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।
८. पिीक्षाथीहरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बािे मा श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज धलधमटे ड (नेप्से) को वेभ साइटमा गई धवद्यतीय माध्यमबाट कोधभड सम्बन्धी स्वयम् घोषणा फािाम अधनवायव रुपमा भनुवपनेछ ।
९. कोधभड - १९ संक्रधमत उम्मेदवािहरुको लाधग धवशेष पिीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरिने भएकोले त्यस्ता उम्मे दवािहरुले आफू संक्रधमत भएको जानकािी श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज धलधमटे ड (नेप्से) मा अधिम रुपमा गिाउनु पनेछ ।

कोधभड - १९ संक्रमणको समयमा सुिधक्षत िहन पिीक्षाथीले ध्यान धदनुपने थप धवषयहरु
१. पिीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुवअधघ उम्मेदवािले अनििायफ रुपिा माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लाधग स्याधनटाइजि ि खानेपानी समेत धलई आउनु पनेछ।
२. पिीक्षाथी पिीक्षाको लाधग तोधकएको समय भन्दा १ घण्टा अगावै पिीक्षा केन्द्रमा आइपु ग्नु पनेछ ।
३. पिीक्षाथीहरु पिीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाव , बाधहि धनस्कुँदा ि शौचालय प्रयोग गनुव पदाव धभडभाड नगरिकन २ (दु ई) धमटिको दू िी कायम गिी क्रमैसुँग तोधकएको स्थानमा जानुपनेछ ।
४. पिीक्षाथीहरु समूहमा भेला हने , कुिाकानी गने गनुव हुँ दैन ।
५. पिीक्षामा खधटएका जनशन्धक्तले धदएको धनदे शनको पूणव पालना गनुव पनेछ ।
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रोि िं.

परीक्षा केन्द्र
दे खि

सम्म

