
निकायः निज्ञापि प्रकानित निनतः २०७६/०९/०४
नि.प. काययक्रि प्रकानित 

निनतः
२०७७/०६/१५
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१ ०५/०७६/०७७ आ.प्र.
सहायक निरे्दिक, प्रिासि, 

अनिकृत तृतीय स्तर
३ १ ३

२ ०६-०९/०७६/०७७
खुिा तथा 

सिािेिी

सहायक निरे्दिक, प्रिासि, 

अनिकृत तृतीय स्तर
११४ ३ १९८

३ १०/०७६/०७७ खुिा
सहायक निरे्दिक, कािूि, 

अनिकृत तृतीय स्तर

२०७७ िंनसर २१ गते 

नर्दिको १:०० बजे

२०७७ िंनसर २२ गते 

नर्दिको १:०० बजे

२०७७ िंनसर २३ गते 

नर्दिको १:०० बजे
१ १ १

४ ११/०७६/०७७ खुिा
सहायक प्रथि, प्रिासि, सहायक 

प्रथि स्तर

२०७७ िंनसर २४ गते 

नर्दिको १:०० बजे

२०७७ िंनसर २५ गते 

नर्दिको १:०० बजे
- ९४ १ १८९

द्रष्टब्यः 

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा द्विकाय तर्ा संगद्वित संस्र्ा महाशािा

परीक्षा संचालि शािा

आ.प्र. िुला र समावेशी प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखित परीक्षा कायथक्रम तर्ा परीक्षा केन्द्र द्विर्ाथरण गररएको सम्बन्धी सूचिा

बीमा सद्वमद्वत

कोद्विड-१९ संक्रमणको कारण स्र्द्वगत रहेको सद्वमद्वतको पूिय प्रकानित निज्ञापि अिुसार आ.प्र. तथा प्रथि चरण उत्तीणय उमे्मर्दिारहरुको आ.प्र. िुला तर्ा समावेशी  प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखित परीक्षा रे्दहाय बिोनजि 

सञ्चािि हुिे गरी नििायरण गररएको हुुँर्दा सम्बन्धित सबैको  जािकारीका िानग यो सूचिा प्रकानित गररएको छ ।

८. आयोगबाट जारी िएको संक्रमणको द्ववशेष अवस्र्ामा परीक्षा (सञ्चालि तर्ा व्यवस्र्ापि)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालिा गरी परीक्षा सञ्चालि गररिेछ ।

१. द्वस.िं. २ देखि ४ सम्मको प्रर्म चरणको पूवथयोग्यता परीक्षामा उत्तीणथ हुिे उमे्मदवार मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सहिागी हुि पाउिे छि् ।

२. उमे्मदवारले उत्तरपुखिकामा कालो मसी िएको डटपेि/कलम मात्र प्रयोग गिुथपिेछ ।

३. प्रवेश पत्र द्वविा कुिै पद्वि उमे्मदवारवालाई परीक्षामा सखम्मद्वलत िगराइिे हुुँदा प्रवेशपत्र अद्विवायथ रुपमा सार्मा द्वलई परीक्षा संचालि हुिुिन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा िविमा आइपुगु्नपिेछ ।

४. परीक्षा िविमा झोला, मोबाइल फोि तर्ा ईलेक्क्ट र् ोद्विक्स द्वडिाइसहरु लैजाि द्विषेर् गररएको छ ।

५. परीक्षा संचालि हुिे द्वदि अप्रत्याद्वशत द्ववदा पिथ गएमा पद्वि आयोगको पूवथ सूचिा द्वविा द्विर्ाथररत परीक्षा कायथक्रम स्र्द्वगत हुिे छैि ।

६. विुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अङ््गरेजी िुलो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D लेखिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता द्वदइिे छ ।

रोल िं.

७. परीक्षामा सम्बखन्धत द्विकायबाट जारी िएको प्रवेश पत्र संगै आफ्िो िागररकता वा िेपाल सरकारबाट जारी िएको फोटो समेतको कुिै पररचयपत्र अद्विवायथ रुपमा द्वलई आउिु पिेछ ।

२०७७ िंनसर २१ गते 

नर्दिको १:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

२०७७ िंनसर २२ गते 

नर्दिको १:०० बजे (संयुक्त 

पत्र )

२०७७ िंनसर २३ गते 

नर्दिको १:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

क्र.सं. द्ववज्ञापि िं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

श्री एसइए (SEA) 

इनिनियररङ्ग एकेडेिी, 

थापाथिी ।
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रोल िं.

क्र.सं. द्ववज्ञापि िं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

१.  परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिुयअनि उमे्मर्दिारिे  िाक्स िगाई आफ्िो प्रयोजिको िानग स्यानिटाइजर र खािेपािी सिेत निई आउिु पिेछ। 

२.   परीक्षाथी परीक्षाको िानग तोनकएको सिय भन्दा एक िण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पिेछ । 

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गर्दाय, बानहर निस्कुँ र्दा र िौचािय प्रयोग गिुय पर्दाय नभडभाड िगररकि २ (रु्दई) निटरको रू्दरी कायि गरी क्रिैसुँग तोनकएको स्थाििा जािुपिेछ । 

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा भेिा हुिे, कुराकािी गिे गिुय हुुँरै्दि । 

५.   परीक्षाथीिे उत्तरपुन्धस्तकािा िेन्धखसके पश्चात बाुँकी रहेको उत्तरपुन्धस्तकाको खािी स्थाि स्वयंिे काटी बुझाउिु पिेछ ।

६.   परीक्षाथीिे उत्तरपुन्धस्तका बुझाउुँर्दा आफ्िो उत्तरपुन्धस्तका गन्ती गरी उत्तरपुन्धस्तका बुझाएको हस्ताक्षर गरी बानहर जािु पिेछ।

७.   कोनभड-१९ को संक्रिणका सम्बििा परीक्षाथीिे स्वयं िोषणा गिुयपिेछ । संक्रनित परीक्षाथी परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिय हुिे छैि ।

८.   परीक्षािा खनटएका जििन्धक्तिे नर्दएको निरे्दििको पूणय पाििा गिुय पिेछ ।

/fh' ;Tofn

zfvf clws[t

gf/fo0fk|;fb 1jfnL

pk ;lrj

कोद्विड - १९ संक्रमणको समयमा सुरद्वक्षत रहि परीक्षार्ीले ध्याि द्वदिुपिे र्प द्ववषयहरु
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