
निकायः निज्ञापि प्रकानित निनतः २०७८/११/१३
नि.प. काययक्रि प्रकानित 

निनतः

परीक्षा केन्द्र निर्ाारण 

निनि :

नििीय पत्र िृिीय पत्र चिुर्ा पत्र देखि सम्म

१ १४-१८/०७८/०७९
खुिा तथा 

सिािेिी

सहायक प्रथि, प्रिासि, सहायक 

प्रथि

२०७९ साउि १४ गते 

निहािको ७:३० बजे

२०७९ साउि १५ गते 

निहािको ७:३० बजे
- ३०४

श्री िोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।
२ ९४८

२ ०६/०७८/०७९ आ.प्र.
सहायक निरे्दिक, प्रिासि, 

अनिकृत तृतीय
५ १ ५

३ ०७-०९/०७८/०७९
खुिा तथा 

सिािेिी

सहायक निरे्दिक, प्रिासि, 

अनिकृत तृतीय
१५८ ३ १५८

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा निकाय िर्ा संगनिि संस्र्ा िहाशािा

परीक्षा संचालि शािा

सहायक प्रर्ि िर्ा सहायक निदेशक पदको पूवायोग्यिा परीक्षा उत्तीणा परीक्षार्ीको नलखिि परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्ाारण गररएको सम्बन्धी सूचिा

बीिा सनिनि २०७९/०२/०९ २०७९/०३/२३

सनिनिको पूिय प्रकानित निज्ञापि अिुसार प्रथि चरण उत्तीणय सहायक प्रथि तथा सहायक निरे्दिक पर्दको र आ.प्र. तर्य को सहायक निरे्दिक पर्दको निखखत परीक्षाको परीक्षा केन्द्र रे्दहाय बिोनजि नििायरण गररएको हुँर्दा 

सम्बखित सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकानित गररएको छ । कोनिड-१९ संक्रिण िएका उमे्मर्दिारहरुको िानग अिग परीक्षा केन्द्र रहिे हुँर्दा परीक्षा िुरु हिुिन्दा कम्तीिा ३ (तीि) घण्टा अगािै बीिा सनिनतिा अनििायय 

रुपिा जािकारी नर्दिु पिेछ ।

क्र.सं. नवज्ञापि िं. नकनसि पद, सेवा, सिूह, उपसिूह, िह

नलखिि परीक्षा निनि सिय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

२०७९ साउि १६ गते 

निहािको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ साउि १७ गते 

निहािको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ साउि १८ गते 

निहािको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री िोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।
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नििीय पत्र िृिीय पत्र चिुर्ा पत्र देखि सम्म

क्र.सं. नवज्ञापि िं. नकनसि पद, सेवा, सिूह, उपसिूह, िह

नलखिि परीक्षा निनि सिय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

द्रष्टब्यः  

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

२.   परीक्षाथी परीक्षाको िानग तोनकएको सिय िन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पिेछ ।

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

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा िेिा हिे, कुराकािी गिे गिुय हुँरै्दि । 

५.   परीक्षािा खनटएका जििखक्तिे नर्दएको निरे्दििको पूणय पाििा गिुय पिेछ ।

१. नस.िं. १ र ३ को प्रथि चरणको पूिययोग्यता परीक्षािा उत्तीणय हिे उमे्मर्दिार िात्र नितीय चरणको परीक्षािा सहिागी हि पाउिे छि् ।

२. उमे्मर्दिारिे उत्तरपुखिकािा कालो िसी भएको डटपेि/कलि िात्र प्रयोग गिुयपिेछ ।

३. प्रिेि पत्र नििा कुिै पनि उमे्मर्दिारिाई परीक्षािा सखम्मनित िगराइिे हुँर्दा प्रवेशपत्र अनिवाया रुपिा सार्िा नलई परीक्षा संचालि हुिुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगावै परीक्षा ििििा आइपुगु्नपिेछ ।

४. परीक्षा ििििा झोला, िोबाइल फोि िर्ा अन्य इलोक्ट्र ोनिक्स नडभाइसहरु लैजाि निषेर् गररएको छ ।

५. परीक्षा संचािि हिे नर्दि अप्रत्यानित निर्दा पिय गएिा पनि आयोगको पूवा सूचिा नविा निर्ााररि परीक्षा कायाक्रि स्थनगत हिे छैि ।

६. ििुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्र्दा अंगे्रजी ठुिो अक्षर (Capital Letter)िा  A, B, C, D िेखखएको उत्तरिाई िात्र िान्यता नर्दइिे छ ।

िाखा अनिकृत उपसनचि

७. परीक्षािा सम्बखित निकायबाट जारी िएको प्रिेि पत्र संगै आफ्िो िागररकता िा िेपाि सरकारबाट जारी िएको र्ोटो सिेतको कुिै पररचयपत्र अनिवाया रुपिा निई आउिु पिेछ ।

८. आयोगबाट जारी िएको संक्रिणको नवशेष अवस्र्ािा परीक्षा (सञ्चालि िर्ा व्यवस्र्ापि)  सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ को पाििा गरी परीक्षा सञ्चािि गररिेछ ।

९. परीक्षाथीहरु सबैिे आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेिा बीिा सनिनतको िेि साइटिा गई निद्यतीय िाध्यिबाट कोनिड सम्बिी स्वयि् घोषणा र्ाराि अनििायय रुपिा ििुयपिेछ ।

१०. कोनिड - १९ संक्रनित उमे्मर्दिारहरुको िानग नििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररिे िएकोिे त्यिा उमे्मर्दिारहरुिे आरू् संक्रनित िएको जािकारी बीिा सनिनतिा अनग्रि रुपिा गराउिु पिेछ ।

कोनभड - १९ संक्रिणको सियिा सुरनक्षि रहि परीक्षार्ीले ध्याि नदिुपिे र्प नवषयहरु

राजु सत्याि प्रकाि गुरुङ
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