
2077/08/19 लि.प. कार्यक्रम प्रकालित लमलतिः

प्रथम पत्र लितीर् पत्र देखि सम्म

१ १-२/२०७७/७८
खुला तथा 

महिला
अहिकृत, प्रशासन, ७

२०७७ फागुन १८ गते 

हििानको ८:०० बजे

२०७७ फागुन १९ गते 

हििानको ८:०० बजे
१५५

श्री मिेन्द्र भिन मा.हि., 

सानोगौचरण ।
१ १५५

२ ३-४/२०७७/७८
खुला तथा 

महिला
सिायक अहिकृत, प्रशासन, ६

२०७७ फागुन २० गते 

हििानको ८:०० बजे

२०७७ फागुन २१ गते 

हििानको ८:०० बजे
८७

श्री मिेन्द्र भिन मा.हि., 

सानोगौचरण ।
१ ८७

१५०

श्री मनमोिन मेमोररयल कलेज, 

बालाजु ।

(जनमैत्री अस्ताल सँगै)

१ १५०

१५०
श्री मिेन्द्र भिन मा.हि., 

सानोगौचरण ।
१५१ ३००

१५०
श्री एनहसए (NCA) कलेज अफ 

मेनेजमेण्ट, अनुपमागग, मीनभिन ।
३०१ ४५०

१५०
श्री सगरमाथा मल्टिपल कलेज, 

हिल्टििजार ।
४५१ ६००

३४६
श्री हपइए (PEA) एशोहसयसन, 

जेहसस मागग, थापाथली ।
६०१ ९४६

िोक सेवा आर्ोग

सुरक्षा लिकार् तथा संगलित संस्था महािािा

परीक्षा संचािि िािा

िुिा तथा समावेिी तर्य को परीक्षा केन्द्र लिर्ायरण गररएको सम्बिर्ी सूचिा

लिकार्िः श्री लिके्षप तथा कर्ाय सुरक्षण कोष लवज्ञापि प्रकालित लमलतिः 2077/11/02

कोषको पूिग प्रकाहशत हिज्ञापन अनुसार खुला तथा समािेशी तफग को प्रहतयोहगतात्मक हलल्टखत परीक्षाको परीक्षा केन्द्र देिाय बमोहजम हनिागरण गररएको हँदा सम्बल्टित सबैको जानकारीको लाहग यो सूचना प्रकाहशत 

गररएको छ ।

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

उमे्मदवार संख्या परीक्षा केन्द्र
रोि िं.

३ ५-९/२०७७/७८
खुला तथा 

समािेशी
प्रिान सिायक, प्रशासन, ५

२०७७ फागुन २० गते 

हदनको २:०० बजे

२०७७ फागुन २१ गते 

हदनको २:०० बजे
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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 िं.

१५०

श्री मनमोिन मेमोररयल कलेज, 

बालाजु ।

(जनमैत्री अस्ताल सँगै)

१ १५०

३००
श्री आहशिागद कलेज, कपुरिारा 

चोक, सामाखुशी ।
१५१ ४५०

१५०
श्री एनहसए (NCA) कलेज अफ 

मेनेजमेण्ट, अनुपमागग, मीनभिन ।
४५१ ६००

३००
श्री हपइए (PEA) एशोहसयसन, 

जेहसस मागग, थापाथली ।
६०१ ९००

१४१
श्री मिेन्द्र भिन मा.हि., 

सानोगौचरण ।
९०१ १०४१

द्रष्टब्यिः 

१.  परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गनुगअहि उमे्मदिारले  माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लाहग स्यालिटाइर्र र िािेपािी समेत हलई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लाहग तोहकएको समय भन्दा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   परीक्षाथीिरु परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गदाग, बाहिर हनसँ्कदा र शौचालय प्रयोग गनुग पदाग हभिभाि नगररकन २ (दुई) लमटरको दूरी कार्म गरी क्रमैसँग तोहकएको स्थानमा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीिरु समूिमा भेला हने, कुराकानी गने गनुग हँदैन । 

५.   परीक्षामा खहिएका जनशल्टिले हदएको हनदेशनको पूणग पालना गनुग पनेछ ।

१. उमे्मदवारिे उत्तरपुखिकामा कािो मसी भएको डटपेि/किम मात्र प्रर्ोग गिुयपिेछ ।

२. प्रवेि पत्र लविा कुिै पलि उमे्मदवारवािाई परीक्षामा सखम्मलित िगराइिे हुँदा प्रवेिपत्र अलिवार्य रुपमा साथमा लिई परीक्षा संचािि हिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भविमा आइपुगु्नपिेछ ।

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

४. परीक्षा संचािि हिे लदि अप्रत्यालित लवदा पिय गएमा पलि आर्ोगको पूवय सूचिा लविा लिर्ायररत परीक्षा कार्यक्रम स्थलगत हिे छैि ।

खुला तथा 

समािेशी
सिायक, प्रशासन, ४

२०७७ फागुन २३ गते 

हदनको २:०० बजे

२०७७ फागुन २४ गते 

हदनको २:०० बजे
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४ १०-१३/२०७७/७८

५. विुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्दा अंगे्रर्ी िुिो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D िेखिएको उत्तरिाई मात्र मान्यता लदइिे छ ।

६. परीक्षामा सम्बखित लिकार्बाट र्ारी भएको प्रवेि पत्र संगै आफ्िो िागररकता वा िेपाि सरकारबाट र्ारी भएको र्ोटो समेतको कुिै पररचर्पत्र अलिवार्य रुपमा लिई आउिु पिेछ ।

७. आर्ोगबाट र्ारी भएको संक्रमणको लविेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चािि तथा व्यवस्थापि)  सम्बिी मापदण्ड, २०७७ को पाििा गरी परीक्षा सञ्चािि गररिेछ ।

कोलभड - १९ संक्रमणको समर्मा सुरलक्षत रहि परीक्षाथीिे ध्याि लदिुपिे थप लवषर्हरु
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