
निकायः निज्ञापि प्रकानित निनतः २०७८/११/१३

देखि सम्म

२००
श्री िििोहि िेिोरियल 

कलेज, सोह्रखुटे्ट ।
१ २००

२००
श्री िहेन्द्र भिि िा.नि., 

सािोगौचिण ।
२०१ ४००

२००
श्री सगििाथा िल्टिपल 

कलेज, निल्टििजाि ।
४०१ ६००

३४९
श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगि ।
६०१ ९४९

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालि शािा

सहायक प्रथम पदको पूववयोग्यता परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्ावरण गररएको सम्बन्धी सूचिा

बीमा सनमनत
नलखित परीक्षा कायवक्रम प्रकाशि नमनत : 

२०७९/०२/०९
परीक्षा केन्द्र निर्ावरण नमनत : २०७९/०२/२०

सनमनतको पूिव प्रकानित निज्ञापि अिुसाि प्रिासि सेिा, सहायक प्रथि पदको खुला तथा सिािेिी तर्व को पूववयोग्यता पिीक्षाको परीक्षा केन्द्र देहाय बिोनजि निर्ाविण गरिएको हुँदा सम्बल्टित सबैको 

जािकािीको लानग यो सूचिा प्रकानित गरिएको छ । कोनभि-१९ संक्रिण भएका उमे्मदिािहरुको लानग अलग पिीक्षा केन्द्र िहिे हुँदा पिीक्षा िुरु हिुभन्दा कम्तीिा ३ (तीि) घण्टा अगािै बीिा सनिनतिा 

अनििायव रुपिा जािकािी नदिु पिेछ ।

क्र.सं. नवज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल िं.
पूववयोग्यता परीक्षाको 

नमनत समय

१ १४-१८/०७८/०७९
खुला तथा 

सिािेिी

सहायक प्रथि, प्रिासि, सहायक 

प्रथि

२०७९ असाि १२ गते 

निहािको ७:३० बजे
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देखि सम्म

क्र.सं. नवज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल िं.
पूववयोग्यता परीक्षाको 

नमनत समय

द्रष्टब्यः  

१.   पिीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिुवअनघ उमे्मदिािले  िाक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लानग स्यानिटाइजि ि खािेपािी सिेत नलई आउिु पिेछ।

२.   पिीक्षाथी पिीक्षाको लानग तोनकएको सिय भन्दा १ घण्टा अगािै पिीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पिेछ ।

४.   पिीक्षाथीहरु सिूहिा भेला हिे, कुिाकािी गिे गिुव हुँदैि । 

५.   पिीक्षािा खनटएका जििल्टिले नदएको निदेििको पूणव पालिा गिुव पिेछ ।

प्रकाश गुरुङ

उपसनचव

३. उमे्मदिािले उत्तिपुल्टिकािा कालो मसी भएको डटपेि/कलम िात्र प्रयोग गिुवपिेछ ।

४. प्रिेि पत्र नििा कुिै पनि उमे्मदिािलाई पिीक्षािा सल्टम्मनलत िगिाइिे हुँदा प्रवेशपत्र अनिवायव रुपमा साथमा नलई परीक्षा संचालि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै पिीक्षा भिििा आइपुगु्नपिेछ ।

१. पूिवयोग्यता पिीक्षािा उत्तीणव हुिे उमे्मदवार मात्र नितीय चरणको परीक्षामा  सहभागी हि पाउिे छि् ।

११. कोनभि - १९ संक्रनित उमे्मदिािहरुको लानग नििेष पिीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गरििे भएकोले त्यिा उमे्मदिािहरुले आरू् संक्रनित भएको जािकािी बीिा सनिनतिा अनिि रुपिा गिाउिु पिेछ ।

शािा अनर्कृत

कोनभड - १९ संक्रमणको समयमा सुरनक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि नदिुपिे थप नवषयहरु

राजु सत्याल

३.   पिीक्षाथीहरु पिीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गदाव, बानहि निस्कुँ दा ि िौचालय प्रयोग गिुव पदाव नभिभाि िगरिकि २ (दुई) निटिको दूिी कायि गिी क्रिैसुँग तोनकएको 

स्थाििा जािुपिेछ ।

७. ििुगत बहउत्ति (Multiple Choice) प्रश्नको उत्ति लेख्दा अंिेजी ठुलो अक्षि (Capital Letter)िा  A, B, C, D लेल्टखएको उत्तिलाई िात्र िान्यता नदइिे छ ।

२. पूिवयोग्यता हिे प्रथि चिणको पिीक्षा ओएमआर (OMR) प्रणालीबाट हिेछ ।

५. पिीक्षा भिििा झोला, मोबाइल फोि तथा अन्य इलोक्ट्र ोनिक्स नडभाइसहरु लैजाि निषेर् गरिएको छ ।

६. पिीक्षा संचालि हिे नदि अप्रत्यानित निदा पिव गएिा पनि आयोगको पूवव सूचिा नविा निर्ावररत परीक्षा कायवक्रम स्थनगत हिे छैि ।

८. पिीक्षािा सम्बल्टित निकायबाट जािी भएको प्रिेि पत्र संगै आफ्िो िागरिकता िा िेपाल सिकािबाट जािी भएको र्ोटो सिेतको कुिै पररचयपत्र अनिवायव रुपिा नलई आउिु पिेछ ।

९. आयोगबाट जािी भएको संक्रमणको नवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालि तथा व्यवस्थापि)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालिा गिी पिीक्षा सञ्चालि गरििेछ ।

१०. पिीक्षाथीहरु सबैले आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बािेिा बीिा सनिनतको िेभ साइटिा गई निद्यतीय िाध्यिबाट कोनभि सम्बिी स्वयि् घोषणा र्ािाि अनििायव रुपिा भिुवपिेछ ।
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