लोक से वा आयोग
सु रक्षा द्वनकाय तथा सं गद्वित सं स्था महाशािा

परीक्षा संचालन शािा
द्वलस्तित परीक्षा कायथ क्रम र परीक्षा भवन कायम गररएको सू चना
निकायः

बीमा सद्वमद्वत

नवज्ञापन प्रकानशत नमनतिः

@)&%÷&÷(

लि.प. काययक्रम प्रकालशत लमनतः

@)&%÷*÷@!

बीमा सद्वमद्वतको पू वट प्रकानशत नवज्ञापन अनु सार दे िाय वमोनजमका पदिरुको आन्तररक, खुला र समावे शी प्रनतयोनगतात्मक नलस्तखत परीक्षा तपनशल वमोनजमको कायटक्रम अनु सार
ननम्न वमोनजमका परीक्षा भवनिरुमा संचालन हुने व्यिोरा सम्वस्तित सवैको जानकारीका लानग यो सू चना प्रकानशत गररएको छ ॰
क्र.सं.

द्वबज्ञापन नं.

द्वकद्वसम

पद, से वा, समू ह/उपसमू ह/ श्रे णी/तह

१

४/०७५-७६

आ.प्र.

ननदे शक, प्रशासन, अनधकृत प्रथम

२

५/०७५-७६

आ.प्र.

उप–ननदे शक, प्रशासन, अनधकृत नितीय

३

७-८/०७५-७६

खुला र
मनिला

द्वलस्तित परीक्षा द्वमद्वत समय
प्रथम पत्र

द्वितीय पत्र

२०७५/१०/२७ गते
नदनको १.०० बजे

२०७५/१०/२८ गते
नदनको १.०० बजे

तृतीय पत्र
२०७५/१०/२९ गते
नदनको १.०० बजे

चार्ट र्ट एकाउण्टे ण्ट, लेखा, अनधकृत नितीय

परीक्षा केन्द्र

उ.सं .

सवै उम्मेदवारहरु

५
४

श्री मिे न्द्र भवन
मा.नव.,सानोगौचरण ॰

१

द्वलस्तित परीक्षा द्वमद्वत समय
क्र.सं.

द्वबज्ञापन नं.

४

६/०७५-७६

५

९-१२/०७५-७६

६

१३-१५/०७५-७६

७

१६-१७/०७५-७६

द्वकद्वसम

पद, से वा, समूह/उपसमू ह/ तह

आ.प्र.

सिायक ननदे शक, प्रशासन, अनधकृत तृतीय

खुला र

सहायक निर्दे शक, प्रशासि, अधिकृत तत
ृ ीय

समावेशी
खुला र
समावेशी
खुला र
दनलत

सिायक ननदे शक, कानू न, अनधकृत तृतीय
सिायक प्रथम, प्रशासन, सिायक प्रथम

प्रथम चरण (प्रथम
पत्र १:३० घण्टा)

द्वितीय चरण
द्वितीय पत्र

तृतीय पत्र

उ.सं .
चतुथथ पत्र

परीक्षा केन्द्र
सवै उम्मेदवारहरु

१

२०७५॰१०॰२७ गते
नदनको १.०० बजे

२०७५॰९॰२१ गते
नविान १०.०० बजे

२०७५॰१०॰२८ गते
नदनको १.०० बजे

२०७५॰१०॰२९ गते
नदनको १.०० बजे

१५१

श्री मिे न्द्र भवन
मा.नव.,सानोगौचरण ॰

३

२०७५।९।२२ गते
द्ववहान १०.०० बजे

२०७५॰११॰०१ गते
नदनको २.०० बजे

२०७५॰११॰०२ गते
नदनको २.०० बजे

१०५

-

श्री मिे न्द्र भवन
मा.नव.,सानोगौचरण ॰

द्रष्टब्यः
१. उम्मे दवारले उत्तरपु स्तिकामा कालो मसी भएको डटपे न/कलम मात्र प्रयोग गनुट पने छ ॰
२. प्रवेश पत्र नवना कुनै पनन उम्मेदवारवालाई परीक्षामा सस्तम्मनलत नगराइने हुुँ दा प्रवे शपत्र अद्वनवायथ रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा सं चालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुग्नुपने छ ॰

३. परीक्षा भवनमा मोबाइल फोन द्वनषे ध गररएको छ ॰
४. परीक्षा संचालन हुने नदन अप्रत्यानशत नवदा पनट गएमा पनन आयोगको पू वथ सू चना द्ववना द्वनधाथ ररत परीक्षा कायथ क्रम स्थनगत हुने छै न ॰

५. प्रथम चरणको पूवटयोग्यता परीक्षाको उत्तरपुस्तिका ओएमआर प्रणालीको हुनेछ ॰
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