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

द्विकायः

विज्ञापन प्रकावित विवतिः

वल.प. कायय क्रि प्रकावित विवतिः

२०७६/०९/०४

२०७७/०८/३०

कोद्विड-१९ संक्रमणको कारण स्र्द्वगत रहे को सद्वमद्वत को पूिय प्रकावित विज्ञापन अनुसार आ.प्र. तथा प्रथि चरण उत्तीणय उम्मेर्दिारहरुको आ.प्र. िुला तर्ा समावेशी प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखित परीक्षा र्दे हाय बिोवजि
सञ्चालन हुने गरी वनिायरण गररएको हुुँ र्दा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ।
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

रोल िं.

क्र.सं .

द्ववज्ञापि िं.

द्वकद्वसम

पद, सेवा, समूह, उपसमूह , तह

१

०५/०७६/०७७

आ.प्र.

सहायक वनर्दे िक, प्रिासन,
अविकृत तृतीय स्तर

२

०६-०९/०७६/०७७

खुला तथा
सिािेिी

सहायक वनर्दे िक, प्रिासन,
अविकृत तृतीय स्तर

३

१०/०७६/०७७

खुला

सहायक वनर्दे िक, कानून,
अविकृत तृतीय स्तर

२०७७ िाघ ४ गते वर्दनको
१:०० बजे

२०७७ िाघ ५ गते वर्दनको
१:०० बजे

२०७७ िाघ ६ गते
वर्दनको १:०० बजे

१

४

११/०७६/०७७

खुला

सहायक प्रथि, प्रिासन, सहायक
प्रथि स्तर

२०७७ िाघ ७ गते वर्दनको
१:०० बजे

२०७७ िाघ ८ गते वर्दनको
१:०० बजे

-

९४

द्वितीय पत्र

तृतीय पत्र

चतुर्थ पत्र

२०७७ िाघ ४ गते वर्दनको
१:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७७ िाघ ५ गते वर्दनको
१:०० बजे (संयुक्त पत्र )

२०७७ िाघ ६ गते
वर्दनको १:०० बजे
(संयुक्त पत्र)

उ.सं .

३
११४

द्रष्टब्यः
१. द्वस.िं. २ दे खि ४ सम्मको प्रर्म चरणको पूवथयोग्यता परीक्षामा उत्तीणथ हुिे उम्मेदवार मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सहिागी हुि पाउिे छि् ।
२. उम्मेदवारले उत्तरपुखिकामा कालो मसी िएको डटपेि/कलम मात्र प्रयोग गिुथपिेछ ।
३. प्रवेश पत्र द्वविा कुिै पद्वि उम्मे दवारवालाई परीक्षामा सखम्मद्वलत िगराइिे हुुँ दा प्रवेशपत्र अद्विवायथ रुपमा सार्मा द्वलई परीक्षा संचालि हुिुिन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा िविमा आइपुग्नुपिेछ ।
४. परीक्षा िविमा झोला, मोबाइल फोि तर्ा ईलेक्क्ट्र ो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 छै ि ।
६. विुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अङ्ग् रेजी िु लो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D लेखिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता द्वदइिे छ ।
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 ।
८. आयोगबाट जारी िएको संक्रमणको द्ववशेष अवस्र्ामा परीक्षा (सञ्चालि तर्ा व्यवस्र्ापि) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालिा गरी परीक्षा सञ्चालि गररिेछ ।
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परीक्षा केन्द्र

श्री िनिोहन िेिोररयल
कलेज, सोह्रखुट्टे ।

दे खि

सम्म

१

३

३

१९८

१

१

१

१८९

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय
क्र.सं .

द्ववज्ञापि िं.

द्वकद्वसम

पद, सेवा, समूह, उपसमूह , तह

द्वितीय पत्र

तृतीय पत्र

रोल िं.
चतुर्थ पत्र

उ.सं .

परीक्षा केन्द्र

कोद्विड - १९ संक्रमणको समयमा सुरद्वक्षत रहि परीक्षार्ीले ध्याि द्वदिुपिे र्प द्ववषयहरु
१. परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुयअवघ उम्मे र्दिारले िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्याद्विटाइजर र िािेपािी सिेत वलई आउनु पनेछ।
२. परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको सिय भन्दा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रिा आइपु ग्नु पनेछ ।
३. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गर्दाय , बावहर वनस्कुँर्दा र िौचालय प्रयोग गनुय पर्दाय वभडभाड नगररकन २ (दु ई) द्वमटरको दू री कायि गरी क्रिैसुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।
४. परीक्षाथीहरु सिूहिा भेला हुने, कुराकानी गने गनुय हुुँ र्दैन ।
५. परीक्षाथीले उत्तरपु न्धस्तकािा लेन्धखसके पश्चात बाुँकी रहे को उत्तरपुन्धस्तकाको िाली स्र्ाि स्वयंले काटी बुझाउनु पनेछ ।
६. परीक्षाथीले उत्तरपुन्धस्तका बुझाउुँ र्दा आफ्नो उत्तरपुन्धस्तका गन्ती गरी उत्तरपुखिका बुझाएको हिाक्षर गरी बावहर जानु पनेछ।
७. परीक्षािा खविएका जनिन्धक्तले वर्दएको वनर्दे िनको पूणय पालना गनुय पनेछ ।
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