िोक सेवा आर्ोग

सुरक्षा लिकार् तथा संगलित संस्था महािािा
परीक्षा संचािि िािा
िुिा तथा समावेिी तर्यको लिखित परीक्षा कार्यक्रम लिर्ायरण गररएको सम्बिर्ी सूचिा
लिकार्िः

श्री रालरिर् न्यालर्क प्रलतष्ठाि

लवज्ञापि प्रकालित लमलतिः

2077/08/19

लि.प. कार्यक्रम प्रकालित लमलतिः

2077/10/19

प्रलतष्ठािको पूवा प्रकाशशत शवज्ञापन अनुसार िुिा तथा समावेिी तर्यको प्रलतर्ोलगतात्मक लिखित परीक्षाको कार्ा क्रम िे हार् बमोशजम शनधाा रण गररएको हुँ िा सम्बन्धन्धत सबैको जानकारीको लाशग र्ो सूचना
प्रकाशशत गररएको ि ।
क्र.सं .

लवज्ञापि िं.

१

१३-१६/०७७/७८

२

१७/०७७/७८

लकलसम

पद, सेवा, समूह/उपसमूह / तह

खुला तथा
समावेशी

कार्ाा लर् सहार्क/अनुसन्धान
सहार्क/प्रशशक्षण व्यवस्थापन
सहार्क, अनुसन्धान तथा प्रशशक्षण
व्यवस्थापन, सहार्क प्रथम

खुला

खुला तथा
समावेशी

उम्मेदवार संख्या

परीक्षा केन्द्र

२०७७ फागुन ९ गते
शिनको ८:०० बजे

३६२

िपाई सहार्क, शवशवध,
पुस्तकालर्, सहार्क प्रथम

२०७७ फागुन १० गते
शवहानको ८:०० बजे

१८

अनुसन्धान अशधकृत/प्रशशक्षण
व्यवस्थापन अशधकृत/शाखा
अशधकृत, अनुसन्धान तथा प्रशशक्षण
व्यवस्थापन, अशधकृत तृतीर्

२०७७ फागुन ११ गते
शवहान ८:०० बजे

९

२०७७ फागुन ११ गते
शवहान ८:०० बजे

९

२०७७ फागुन ११ गते
शवहान ८:०० बजे
२०७७ फागुन ११ गते
शवहान ८:०० बजे

३

०७-०९/०७७/७८

४

१०/०७७/७८

खुला

लेखा अशधकृत, शवशवध, लेखा,
अशधकृत तृतीर्

५

११/०७७/७८

खुला

तथ्याङ्क अशधकृत, शवशवध, तथ्याङ्क,
अशधकृत तृतीर्

६

१२/०७७/७८

खुला

सहार्क शनिे शक, शवशवध, सूचना
प्रशवशध, अशधकृत तृ तीर्
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लिखित परीक्षा लमलत र समर्
प्रथम पत्र

२०७७ फागुन ८ गते
शवहान ८:०० बजे
(संर्ुक्त पत्र)

२०७७ फागुन १० गते
शवहान ८:०० बजे
(संर्ुक्त पत्र)

लितीर् पत्र
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रोि िं.
दे खि

सम्म

परीक्षा केन्द्र पशि प्रकाशशत
गररनेि ।

१

३६२

परीक्षा केन्द्र पशि प्रकाशशत
गररनेि ।

१

१८

१

९

१

९

१९

१

१९

१२

१

१२

परीक्षा केन्द्र पशि प्रकाशशत
गररनेि ।

क्र.सं .

लवज्ञापि िं.

लकलसम

पद, सेवा, समूह/उपसमूह / तह

लिखित परीक्षा लमलत र समर्
प्रथम पत्र

लितीर् पत्र

उम्मेदवार संख्या

परीक्षा केन्द्र

रोि िं.
दे खि

द्ररब्यिः
१. उम्मे दवारिे उत्तरपुखिकामा कािो मसी भएको डटपेि/किम मात्र प्रर्ोग गिुयपिेछ ।
२. प्रवेि पत्र लविा कुिै पलि उम्मेदवारवािाई परीक्षामा सखम्मलित िगराइिे हुँदा प्रवेिपत्र अलिवार्य रुपमा साथमा लिई परीक्षा संचािि हिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भविमा आइपुग्नुपिेछ ।
३. परीक्षा भविमा झोिा, मोबाइि र्ोि तथा अन्य इिोक्ट्ि ोलिक्स लडभाइसहरु िैजाि लिषेर् गररएको छ ।
४. परीक्षा संचािि हिे लदि अप्रत्यालित लवदा पिय गएमा पलि आर्ोगको पूवय सूचिा लविा लिर्ायररत परीक्षा कार्यक्रम स्थलगत हिे छै ि ।
५. विुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्दा अंग्रेजी िु िो अक्षर (Capital Letter)मा A, B, C, D िेखिएको उत्तरिाई मात्र मान्यता लदइिे छ ।
६. परीक्षामा सम्बखित लिकार्बाट जारी भएको प्रवेि पत्र संगै आफ्िो िागररकता वा िेपाि सरकारबाट जारी भएको र्ोटो समेतको कुिै पररचर्पत्र अलिवार्य रुपमा लिई आउिु पिेछ ।
७. आर्ोगबाट जारी भएको संक्रमणको लविेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चािि तथा व्यवस्थापि) सम्बिी मापदण्ड, २०७७ को पाििा गरी परीक्षा सञ्चािि गररिेछ ।
कोलभड - १९ संक्रमणको समर्मा सुरलक्षत रहि परीक्षाथीिे ध्याि लदिुपिे थप लवषर्हरु
१. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुाअशि उम्मे िवारले माक्स लगाई आफ्नो प्रर्ोजनको लाशग स्यालिटाइजर र िािेपािी समेत शलई आउनु पनेि।
२. परीक्षाथी परीक्षाको लाशग तोशकएको समर् भन्दा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुग्नु पनेि ।
३. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिाा , बाशहर शनस्कुँिा र शौचालर् प्रर्ोग गनुा पिाा शभडभाड नगररकन २ (दु ई) लमटरको दू री कार्म गरी क्रमैसुँग तोशकएको स्थानमा जानुपनेि ।
४. परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हने , कुराकानी गने गनुा हुँ िैन ।
५. परीक्षाथीले उत्तरपुन्धस्तकामा लेन्धखसके पश्चात बाुँकी रहे को उत्तरपुखिकाको िािी स्थाि स्वर्ंिे काटी बुझाउनु पनेि ।
६. परीक्षामा खशिएका जनशन्धक्तले शिएको शनिे शनको पूणा पालना गनुा पनेि ।
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सम्म

