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ष्ट्िज्ञापन नं. ष्ट्िष्ट्सम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह
उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा िेन्द्र

क्र.सं.
परीक्षा संचालन गने 

िायाालय
परीक्षाथी संख्या

रोल नं.

लिलित परीक्षा सञ्चािन गने आयोगका कायााियहरु

लोि सेिा आयोग

सुरक्षा ष्ट्निाय तथा संगष्ट्ित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालन शािा

सहायि सूचि पदिो िुला तथा समािेशी तर्ा िो ष्ट्लखित परीक्षा िायाक्रम ष्ट्नर्ाारण गररएिो सम्बन्धी सूचना

ष्ट्िभागको पूिथ प्रकावित विज्ञापन अनुसार सहायक सूचक पिको िुला तथा समािेशी  तर्ा िो प्रष्ट्तयोष्ट्गतात्मि ष्ट्लखित परीक्षाको िेहाय बिोवजि परीक्षा कायथक्रि वनधाथरण गररएको व्यहोरा 

सम्बन्धित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ।

क्र.सं.

वल.प. कायथक्रि प्रकावित विवतिःष्ट्निायः

ष्ट्लखित परीक्षा िायाक्रम र समय
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प्रथम पत्र ष्ट्ितीय पत्र
ष्ट्िज्ञापन नं. ष्ट्िष्ट्सम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह

उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा िेन्द्रक्र.सं.

ष्ट्लखित परीक्षा िायाक्रम र समय

द्ररब्यः 

५. िसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्निो उत्तर लेख्दा अंगे्रजी िुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेखिएिो उत्तरलाई मात्र मान्यता ष्ट्दइने छ ।

६. परीक्षामा सम्बखन्धत ष्ट्निायबाट जारी भएिो प्रिेश पत्र संगै आफ्नो नागररिता िा नेपाल सरिारबाट जारी भएिो र्ोटो समेतिो िुनै पररचयपत्र अष्ट्निाया रुपमा ष्ट्लई आउनु पनेछ ।

२. प्रिेश पत्र ष्ट्िना िुनै पष्ट्न उमे्मदिारिालाई परीक्षामा सखम्मष्ट्लत नगराइने हुुँदा प्रिेशपत्र अष्ट्निाया रुपमा साथमा ष्ट्लई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा िम्तीमा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिनमा आइपुगु्नपनेछ ।

१. उमे्मदिारले उत्तरपुखस्तिामा िालो मसी भएिो डटपेन/िलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ ।

४. परीक्षा संचालन हुने ष्ट्दन अप्रत्याष्ट्शत ष्ट्िदा पना गएमा पष्ट्न आयोगिो पूिा सूचना ष्ट्िना ष्ट्नर्ााररत परीक्षा िायाक्रम स्थष्ट्गत हुने छैन ।
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३. परीक्षा भिनमा झोला, मोबाइल र्ोन तथा अन्य इलोक्ट्ि ोष्ट्नक्स ष्ट्डभाइसहरु लैजान ष्ट्नषेर् गररएिो छ ।

/fh' ;Tofn

NID_Exam Scheduling Page 2 of 2


