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३९३६०
परीक्षा सञ्चालन गने आयोगको 

कायाथलयले तोके बिोवजि हुनेछ ।
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परीक्षा केन्द्र

लोक सेिा आयोग

सुरक्षा ष्ट्नकाय तथा संगष्ट्ित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालन शािा

सहायक सूचक पदको िुला तथा समािेशी तर्फ को ष्ट्लखित परीक्षा कायफक्रम ष्ट्नर्ाफरण गररएको सम्बन्धी सूचना

ष्ट्िभागको पूिथ प्रकावित विज्ञापन अनुसार सहायक सूचक पिको िुला तथा समािेशी  तर्फ को प्रष्ट्तयोष्ट्गतात्मक ष्ट्लखित परीक्षाको िेहाय बिोवजि परीक्षा कायथक्रि वनधाथरण गररएको व्यहोरा 

सम्बन्धित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ।

क्र.सं.

वल.प. कायथक्रि प्रकावित विवतिःष्ट्नकायः

ष्ट्लखित परीक्षा कायफक्रम र समय

क्र.सं.
परीक्षा संचालन गने 

कायाफलय
परीक्षाथी संख्या

रोल नं.

लिलित परीक्षा सञ्चािन गने आयोगका कायााियहरु

ष्ट्िज्ञापन नं. ष्ट्कष्ट्सम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह
उमे्मदिार 

संख्या
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प्रथम पत्र ष्ट्ितीय पत्र
परीक्षा केन्द्रक्र.सं.

ष्ट्लखित परीक्षा कायफक्रम र समय
ष्ट्िज्ञापन नं. ष्ट्कष्ट्सम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह

उमे्मदिार 

संख्या

द्ररब्यः 

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको सिय भन्दा एक घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पनेछ ।

१.  परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुथअवघ उमे्मििारले  िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्याष्ट्नटाइजर र िानेपानी सिेत वलई आउनु पनेछ।

gf/fo0fk|;fb 1jfnL
pk ;lrjzfvf clws[t

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिाथ, बावहर वनसँ्किा र िौचालय प्रयोग गनुथ पिाथ वभडभाड नगररकन २ (दुई) ष्ट्मटरको दूरी कायि गरी क्रिैसँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा भेला हुने, कुराकानी गने गनुथ हँुिैन । 

५.   परीक्षाथीले उत्तरपुन्धिकािा लेन्धखसके पश्चात बाँकी रहेको उत्तरपुन्धिकाको  िाली स्थान स्वयंले काटी बुझाउनु पनेछ ।

६.   परीक्षाथीले उत्तरपुन्धिका बुझाउँिा आफ्नो उत्तरपुन्धिका गन्ती गरी उत्तरपुखिका बुझाएको हिाक्षर गरी बावहर जानु पनेछ।

७.  परीक्षािा खवटएका जनिन्धिले विएको वनिेिनको पूणथ पालना गनुथ पनेछ ।

/fh' ;Tofn

७. आयोगबाट जारी भएको संक्रमणको ष्ट्िशेष अिस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गररनेछ ।

कोष्ट्भड - १९ संक्रमणको समयमा सुरष्ट्क्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान ष्ट्दनुपने थप ष्ट्िषयहरु

५. ििुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंगे्रजी िुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेखिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता ष्ट्दइने छ ।

६. परीक्षामा सम्बखन्धत ष्ट्नकायबाट जारी भएको प्रिेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता िा नेपाल सरकारबाट जारी भएको र्ोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अष्ट्निायफ रुपमा ष्ट्लई आउनु पनेछ ।

२. प्रिेश पत्र ष्ट्िना कुनै पष्ट्न उमे्मदिारिालाई परीक्षामा सखम्मष्ट्लत नगराइने हुुँदा प्रिेशपत्र अष्ट्निायफ रुपमा साथमा ष्ट्लई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिनमा आइपुगु्नपनेछ ।

१. उमे्मदिारले उत्तरपुखिकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुफपनेछ ।

४. परीक्षा संचालन हुने ष्ट्दन अप्रत्याष्ट्शत ष्ट्िदा पनफ गएमा पष्ट्न आयोगको पूिफ सूचना ष्ट्िना ष्ट्नर्ाफररत परीक्षा कायफक्रम स्थष्ट्गत हुने छैन ।

३. परीक्षा भिनमा झोला, मोबाइल र्ोन तथा अन्य इलोक्ट्ि ोष्ट्नक्स ष्ट्डभाइसहरु लैजान ष्ट्नषेर् गररएको छ ।
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