
2077/12/06 लि.प. कार्यक्रम प्रकालित लमलतिः

प्रथम पत्र लितीर् पत्र देखि सम्म

१ ८/०७७/७८ आ.प्र. सहायक निरे्दशक, प्रानिनिक, ९
२०७८ असोज १६ गते 

निहाि ९:०० बजे

२०७८ असोज १७ गते 

निहाि ९:०० बजे
२ लोक सेिा आयोग, अिामिगर । १ २

द्रष्टब्यिः  

िोक सेवा आर्ोग

सुरक्षा लिकार् तथा संगलित संस्था महािािा

परीक्षा संचािि िािा

आ.प्र. तर्य को सहार्क लिदेिक, प्रालवलिक तह ९ को लिखित परीक्षा कार्यक्रम लििायरण गररएको सम्बन्धी सूचिा

लिकार्िः श्री वैकखिक उर्ाय प्रवर्द्यि केन्द्र लवज्ञापि प्रकालित लमलतिः 2078/05/08

केन्द्रको पूिव प्रकानशत निज्ञापि अिुसार आ.प्र. तर्य को सहार्क लिदेिक, प्रालवलिक तह ९ को प्रलतर्ोलगतात्मक लिखित परीक्षाको कायवक्रम कायवक्रम रे्दहाय बमोनजम नििावरण गररएको हुँर्दा सम्बन्धित सबैको 

जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकानशत गररएको छ । कोनिड-१९ संक्रमण िएका उमे्मर्दिारहरुको लानग निशेष परीक्षा केन्द्र रहिे हुँर्दा परीक्षा शुरु हििन्दा कम्तीमा ३ (तीि) घण्टा अगािै िैकन्धिक उजाव प्रबर्द्वि 

केन्द्रमा अनििायव रुपमा जािकारी नर्दिु पिेछ ।

क्र.सं. लवज्ञापि िं. लकलसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
लिखित परीक्षा लमलत र समर्

उमे्मदवार संख्या परीक्षा केन्द्र
रोि िं.

१. उमे्मर्दिारले उत्तरपुन्धिकामा कािो मसी भएको डटपेि/किम मात्र प्रयोग गिुवपिेछ ।

२. प्रिेश पत्र नििा कुिै पनि उमे्मर्दिारलाई परीक्षामा सन्धम्मनलत िगराइिे हुँर्दा प्रवेिपत्र अलिवार्य रुपमा साथमा लिई परीक्षा संचािि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा िििमा आइपुगु्नपिेछ ।

३. परीक्षा िििमा झोिा, मोबाइि र्ोि तथा अन्य इिोक्ट्र ोलिक्स लडभाइसहरु िैर्ाि लिषेि गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालि हिे नर्दि अप्रत्यानशत निर्दा पिव गएमा पनि आर्ोगको पूवय सूचिा लविा लििायररत परीक्षा कार्यक्रम स्थनगत हिे छैि ।

५. ििुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्र्दा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेन्धिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता नर्दइिे छ ।

६. परीक्षामा सम्बन्धित निकायबाट जारी िएको प्रिेश पत्र संगै आफ्िो िागररकता िा िेपाल सरकारबाट जारी िएको फोटो समेतको कुिै पररचर्पत्र अलिवार्य रुपमा नलई आउिु पिेछ ।

७. आयोगबाट जारी िएको संक्रमणको लविेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चािि तथा व्यवस्थापि)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोिि) को पालिा गरी परीक्षा सञ्चालि गररिेछ ।

८. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेमा िैकन्धिक उजाव प्रबर्द्वि केन्द्रको िेि साइटमा गई लवद्यतीर् माध्यमबाट कोलभड सम्बन्धी स्वर्म् घोषणा र्ाराम  अनििायव रुपमा ििुवपिेछ ।

९. कोनिड - १९ संक्रनमत उमे्मर्दिारहरुको लानग निशेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररिे िएकोले त्यिा उमे्मर्दिारहरुले आफू संक्रलमत भएको र्ािकारी वैकखिक उर्ाय प्रबर्द्यि केन्द्रमा अलिम रुपमा गराउिु पिेछ ।
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प्रथम पत्र लितीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं. लवज्ञापि िं. लकलसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
लिखित परीक्षा लमलत र समर्

उमे्मदवार संख्या परीक्षा केन्द्र
रोि िं.

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गिुवअनघ उमे्मर्दिारले  अलिवार्य रुपमा माक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लानग स्यानिटाइजर र िािेपािी समेत नलई आउिु पिेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लानग तोनकएको समय िन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पिेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गर्दाव, बानहर निस्कुँ र्दा र शौचालय प्रयोग गिुव पर्दाव निडिाड िगररकि २ (रु्दई) नमटरको रू्दरी कायम गरी क्रमैसुँग तोनकएको स्थािमा जािुपिेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु समूहमा िेला हिे, कुराकािी गिे गिुव हुँरै्दि । 

५.   परीक्षामा िनटएका जिशन्धिले नर्दएको निरे्दशिको पूणव पालिा गिुव पिेछ ।

/fh' ;Tofn gf/fo0fk|;fb 1jfnL

zfvf clws[t pk ;lrj

कोनिड - १९ संक्रमणको समयमा सुरनक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि नर्दिुपिे थप निषयहरु
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