
२०७९/०८/२३
लि.प. कार्यक्रम 

प्रकालित लमलतिः
२०७९/१०/२४

प्रथम पत्र लितीर् पत्र तृतीर् पत्र

१ ५/२०७९-८० खुला

उप निरे्दशक (चार्टर्ट 

एकाउने्टण्ट), प्रशासि, अनिकृत 

नितीय

२०७९ फागुि २३ गते 

निहािको ८:०० िजे

२०७९ फागुि २४ गते 

निहािको ८:०० िजे

२०७९ फागुि २५ गते 

निहािको ८:०० िजे
१७

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगर ।

२ ४/२०७९-८० खुला
उप निरे्दशक, प्रशासि, अनिकृत 

नितीय

२०७९ फागुि २३ गते 

नर्दिको २:०० िजे

२०७९ फागुि २४ गते 

नर्दिको २:०० िजे

२०७९ फागुि २५ गते 

नर्दिको २:०० िजे
७५

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगर ।

३ ६/२०७९-८० खुला
उप निरे्दशक (सूचिा प्रनवनि), 

प्रशासि, अनिकृत नितीय

२०७९ फागुि २६ गते 

निहािको ८:०० िजे

२०७९ फागुि २८ गते 

निहािको ८:०० िजे

२०७९ फागुि २९ गते 

निहािको ८:०० िजे
२८

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगर ।

४ ३/२०७९-८० आ.प्र.
उप निरे्दशक, प्रशासि, अनिकृत 

नितीय
६

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगर ।

५ ७/२०७९-८० आ.प्र.
सहायक निरे्दशक, प्रशासि, 

अनिकृत तृतीय
२

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगर ।

६ १५-१६/२०७९-८०
खुला तथा 

मनहला

सहायक निरे्दशक (चार्टर्ट 

एकाउने्टण्ट), प्रशासि, अनिकृत 

तृतीय

२०७९ फागुि २८ गते 

नर्दिको २:०० िजे

२०७९ फागुि २९ गते 

नर्दिको २:०० िजे

२०७९ फागुि ३० गते 

नर्दिको २:०० िजे
६४

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगर ।

लिकार्िः श्री िेपाि बीमा प्रालिकरण लिज्ञापि प्रकालित लमलतिः

सुरक्षा लिकार् तथा संगलित संस्था महािाखा

परीक्षा संचािि िाखा

आ.प्र, खुिा तथा समािेिी तर्य को लिखखत परीक्षा कार्यक्रम लििायरण गररएको सम्बििी सूचिा

िोक सेिा आर्ोग

प्रालिकरणको पूवट प्रकानशत नवज्ञापि अिुसार आ.प्र., खुिा तथा समािेिी तर्य को प्रलतर्ोलगतात्मक लिखखत परीक्षाको कायटक्रम रे्दहाय िमोनजम नििाटरण गररएको हुँर्दा सम्बन्धित सिैको जािकारीको लानग यो 

सूचिा प्रकानशत गररएको छ ।  कोनिर्-१९ संक्रमण िएका उमे्मर्दवारहरुको लानग नवशेष परीक्षा केन्द्र रहिे हुँर्दा परीक्षा शुरु हििन्दा कम्तीमा ३ (तीि) घण्टा अगावै िेपाल िीमा प्रानिकरणमा अनिवायट रुपमा 

जािकारी नर्दिु पिेछ ।

क्र.सं. लिज्ञापि िं. लकलसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह उमे्मदिार संख्या

२०७९ फागुि २६ गते 

नर्दिको २:०० िजे

२०७९ फागुि २७ गते 

नर्दिको २:०० िजे
-

लिखखत परीक्षा लमलत र समर्

परीक्षा केन्द्र
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प्रथम पत्र लितीर् पत्र तृतीर् पत्र

क्र.सं. लिज्ञापि िं. लकलसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह उमे्मदिार संख्या

लिखखत परीक्षा लमलत र समर्

परीक्षा केन्द्र

७ १७/२०७९-८० मनहला
सहायक निरे्दशक (सूचिा 

प्रनवनि), प्रशासि, अनिकृत तृतीय

२०७९ फागुि ३० गते 

निहािको ८:०० िजे

२०७९ चैत्र १ गते 

निहािको ८:०० िजे

२०७९ चैत्र २ गते 

निहािको ८:०० िजे
८

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगर ।

८ ८-१२/२०७९-८०
खुला तथा 

समावेशी

सहायक निरे्दशक, प्रशासि, 

अनिकृत तृतीय

२०७९ चैत्र १ गते नर्दिको 

२:०० िजे

२०७९ चैत्र २ गते 

नर्दिको २:०० िजे

२०७९ चैत्र ३ गते नर्दिको 

२:०० िजे
५१३

परीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानशत 

गररिेछ ।

९ १३-१४/२०७९-८०
आ.ज. तथा 

मिेसी

सहायक निरे्दशक, कािूि, 

अनिकृत तृतीय

२०७९ चैत्र ३ गते 

निहािको ८:०० िजे

२०७९ चैत्र ५ गते 

निहािको ८:०० िजे

२०७९ चैत्र ६ गते 

निहािको ८:०० िजे
४

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगर ।

१० १८-२२/२०७९-८०
खुला तथा 

समावेशी

सहायक प्रथम, प्रशासि, 

सहायक प्रथम

२०७९ चैत्र ५ गते 

नर्दिको २:०० िजे

२०७९ चैत्र ६ गते 

नर्दिको २:०० िजे
- ७५४

परीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानशत 

गररिेछ ।

द्रष्टब्यिः  

४. परीक्षा संचालि हिे नर्दि अप्रत्यानशत नवर्दा पिट गएमा पनि आर्ोगको पूिय सूचिा लििा लििायररत परीक्षा कार्यक्रम स्थनगत हिे छैि ।

६. परीक्षामा सम्बन्धित निकायिार् जारी िएको प्रवेश पत्र संगै आफ्िो िागररकता वा िेपाल सरकारिार् जारी िएको फोर्ो समेतको कुिै पररचर्पत्र अलििार्य रुपमा नलई आउिु पिेछ ।

७. आयोगिार् जारी िएको संक्रमणको लििेष अिस्थामा परीक्षा (सञ्चािि तथा व्यिस्थापि)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोिि) को पालिा गरी परीक्षा सञ्चालि गररिेछ ।

८. परीक्षाथीहरु सिैले आफ्िो स्वास्थ्य अवस्थाको िारेमा िेपाल िीमा प्रानिकरणको वेि साइर्मा गई नवद्यतीय माध्यमिार् कोनिर् सम्बिी स्वयम् घोषणा फाराम अनिवायट रुपमा ििुटपिेछ ।

९. कोनिर् - १९ संक्रनमत उमे्मर्दवारहरुको लानग नवशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररिे िएकोले त्यस्ता उमे्मर्दवारहरुले आफू संक्रनमत िएको जािकारी िेपाल िीमा प्रानिकरणमा अनिम रुपमा गराउिु पिेछ ।

५. वसु्तगत िहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्र्दा अंिेजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेन्धखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता नर्दइिे छ ।

१. उमे्मर्दवारले उत्तरपुन्धस्तकामा कािो मसी भएको डटपेि/किम मात्र प्रयोग गिुटपिेछ ।

२. प्रवेश पत्र नविा कुिै पनि उमे्मर्दवारलाई परीक्षामा सन्धम्मनलत िगराइिे हुँर्दा प्रिेिपत्र अलििार्य रुपमा साथमा लिई परीक्षा संचािि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै परीक्षा िविमा आइपुगु्नपिेछ ।

३. परीक्षा िविमा झोिा, मोबाइि र्ोि तथा अन्य इिोक्ट्र ोलिक्स लडभाइसहरु िैजाि लिषेि गररएको छ ।
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प्रथम पत्र लितीर् पत्र तृतीर् पत्र

क्र.सं. लिज्ञापि िं. लकलसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह उमे्मदिार संख्या

लिखखत परीक्षा लमलत र समर्

परीक्षा केन्द्र

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिुटअनघ उमे्मर्दवारले  अलििार्य रुपमा माक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लानग स्यालिटाइजर र खािेपािी समेत नलई आउिु पिेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लानग तोनकएको समय िन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पिेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्दाट, िानहर निस्कुँ र्दा र शौचालय प्रयोग गिुट पर्दाट निर्िार् िगररकि २ (दुई) लमटरको दूरी कार्म गरी क्रमैसुँग तोनकएको स्थािमा जािुपिेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु समूहमा िेला हिे, कुराकािी गिे गिुट हुँरै्दि । 

५.   परीक्षामा खनर्एका जिशन्धिले नर्दएको निरे्दशिको पूणट पालिा गिुट पिेछ ।

प्रकाि गुरुङ्ग

उपसलचि

राजु सत्याि

िाखा अलिकृत

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