
निकायः विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७८/०५/२५

प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

१ ०१/०७८-७९ खुला प्रबन्धक, प्रिासन, प्रिासन, ८
२०७८ पुस ३० गते विनको 

१:०० बजे
१३ १ १३

२ ०२/०७८-७९ खुला प्रबन्धक, प्रिासन, वित्त, ८
२०७८ िाघ १ गते विनको 

१:०० बजे
६ १ ६

३ ०३-०४/०७८-७९
खुला तथा 

िविला

प्रबन्धक(जलविि्युत), प्राविविक, 

इविवनयरिङ, ८
२ १ २

४ ०५-०६/०७८-७९
खुला तथा 

िविला
िरिष्ठ अविकृत, प्रिासन, वित्त, ७ २२ १ २२

५ ०७/०७८-७९ खुला अविकृत, प्रिासन, प्रिासन, ६
२०७८ िाघ ६ गते विनको 

१:०० बजे
६१ १ ६१

६ ०८/०७८-७९ खुला अविकृत, प्रिासन, वित्त, ६
२०७८ िाघ ७ गते विनको 

१:०० बजे
३४ १ ३४

७ ०९-१०/०७८-७९
खुला तथा 

िविला
िरिष्ठ सिायक, प्रिासन, प्रिासन, ५

२०७८ िाघ ९ गते 

विनको १:०० बजे

२०७८ िाघ १० गते विनको 

१:०० बजे
८०

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनािगनि ।
१ ८०

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

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

श्री हाइड्र ोइिेखरर नसटी इन्भेष्टमेन्ट 

एण्ड डे्भिपमेन्ट कम्पिी निनमटेड्

वल.प. काययक्रि प्रकावित 

विवतिः
 २०७८/०८/२६

निनमटेड्कोको पूिय प्रकावित विज्ञापन अनुसाि िुिा तथा समावेशी  तर्फ को प्रनतयोनितात्मक निखित परीक्षा कायफक्रम िेिाय बिोवजि कायि गरिएको हुँिा सम्बन्धन्धत सबैको जानकािीका लावग यो सूचना 

प्रकावित गरिएको छ । कोविड-१९ संक्रिण िएका उमे्मििाििरुको लावग वििेष पिीक्षा केन्द्र ििने हुँिा पिीक्षा िुरु हनिन्दा कम्तीिा ३ (तीन) घण्टा अगािै श्री िाइडर ोइलेन्धरर वसटी इन्िेष्टिेन्ट एण्ड डेिलपिेन्ट कम्पनी 

वलविटेडिा अवनिायय रुपिा जानकािी विनु पनेछ ।

िुिा र समावेशी प्रनतयोनितात्मक निखित परीक्षाको परीक्षा कायफक्रम निर्ाफरण िररएको सूचिा

िोक सेवा आयोि

सुरक्षा निकाय तथा संिनित संस्था महाशािा

परीक्षा संचािि शािा

२०७८ पुस २९ गते 

विनको १:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७८ िाघ ४ गते 

विनको १:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७८ िाघ २ गते 

विनको १:०० बजे

२०७८ िाघ ३ गते विनको 

१:०० बजे

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनािगनि ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनािगनि ।

लोक सेिा आयोग

Exam Scheduling _NRIC Page 1 of 2
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क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
निखित परीक्षा नमनत र समय उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

१.   पिीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुयअवघ उमे्मििािले  अनिवायफ रुपमा िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यानिटाइजर र िािेपािी सिेत वलई आउनु पनेछ।

२.   पिीक्षाथी पिीक्षाको लावग तोवकएको सिय िन्दा १ घण्टा अिावै पिीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   पिीक्षाथीिरु पिीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिाय, बाविि वनस्कुँ िा ि िौचालय प्रयोग गनुय पिाय विडिाड नगरिकन २ (दुई) नमटरको दूरी कायम िरी क्रिैसुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।

४.   पिीक्षाथीिरु सिूििा िेला हने, कुिाकानी गने गनुय हुँिैन । 

५.   पिीक्षािा खवटएका जनिन्धक्तले विएको वनिेिनको पूणय पालना गनुय पनेछ ।

शाखा अधिकृत उपसधिव

१. उमे्मििािले उत्तिपुन्धिकािा कािो मसी भएको ड्टपेि/किम िात्र प्रयोग गनुयपनेछ ।

३. पिीक्षा ििनिा झोिा, मोिाइि र्ोि तथा अन्य इिोरर ोनिक्स नड्भाइसहरु िैजाि निषेर् गरिएको छ ।

४. पिीक्षा संचालन हने विन अप्रत्यावित वििा पनय गएिा पवन आयोिको पूवफ सूचिा नविा निर्ाफररत परीक्षा कायफक्रम स्थवगत हने छैन ।

६. पिीक्षािा सम्बन्धन्धत वनकायबाट जािी िएको प्रिेि पत्र संगै आफ्नो नागरिकता िा नेपाल सिकािबाट जािी िएको फोटो सिेतको कुनै पररचयपत्र अनिवायफ रुपिा वलई आउनु पनेछ ।

८. पिीक्षाथीिरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको बािेिा श्री िाइडर ोइलेन्धरर वसटी इन्िेष्टिेन्ट एण्ड डेिलपिेन्ट कम्पनी वलविटेडको िेि साइटिा गई विद्यतीय िाध्यिबाट कोविड सम्बन्धी स्वयि् घोषणा फािाि अवनिायय रुपिा िनुयपनेछ ।

९. कोविड - १९ संक्रवित उमे्मििाििरुको लावग वििेष पिीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गरिने िएकोले त्यिा उमे्मििाििरुले आफू संक्रवित िएको जानकािी श्री िाइडर ोइलेन्धरर वसटी इन्िेष्टिेन्ट एण्ड डेिलपिेन्ट कम्पनी वलविटेडिा अविि रुपिा गिाउनु पनेछ ।

कोविड - १९ संक्रिणको सियिा सुिवक्षत ििन पिीक्षाथीले ध्यान विनुपने थप विषयिरु

राजु सत्याल नारायणप्रसाद ज्ञवाली

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मििािलाई पिीक्षािा सन्धम्मवलत नगिाइने हुँिा प्रवेशपत्र अनिवायफ रुपमा साथमा निई परीक्षा संचािि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अिावै पिीक्षा ििनिा आइपुगु्नपनेछ ।

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

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