
 

बीमा समममिको 

पदपमूिि सम्बमधि सचूना 
सचूना प्रकामिि मममि:  २०७७/०९/०३ 

 

बीमा समममिको मममि २०७६।०९।०४ मा प्रकामिि सचूना अनसुार मिमिधन पदहरुको आधिररक, खलु्ला िथा समािेिी प्रमियोमििात्मक 

मलमखि परीक्षा कोमिड-१९ संक्रमणको कारण स्थमिि रहकेोमा लोकसेिा आयोिबाट प्राप्त सचूना बमोमिम दहेाय अनसुारको परीक्षा केधरमा 

संचालन हुनेिरी मलमखि परीक्षा कायिक्रम मनिािरण िररएको हुुँदा सम्बमधिि सबैको िानकारीको लामि यो सचूना प्रकामिि िररएको छ ।  

     द्रष्टव्य:- 

१. मस. न.ं २ दमेख ४ सम्मको प्रथम चरणको पिूियोग्यिा परीक्षामा उर्त्तीण हुने उम्मेदिार मात्र मििीय चरणको परीक्षामा सहिािी हुन 

पाउन ेछन । 

२. उम्मेदिारले उर्त्तरपमुस्िकामा कालो मसी िएको डटपेन / कलम मात्र प्रयोि िनुिपनछे । 

३.  प्रिेि पत्र मिना कुनै पमन उम्मेदिारलार्ि परीक्षामा समम्ममलि निरार्ने हुुँदा प्रिेिपत्र अमनिायि रूपमा साथमा मलर्ि परीक्षा संचालन हुन ु

िधदा कम्िीमा १ घण्टा अिािै परीक्षा ििनमा आर्पगु्नपुनेछ । 

४. परीक्षा ििनमा झोला,  मोिार्ल फोन िथा र्लेक्ट्रोमनक्ट्स मडिार्सहरु लैिान मनषेि िररएको छ । 

५. परीक्षा संचालन हुने मदन अप्रत्यामिि मिदा पनि िएमा पमन लोकसेिा आयोिको पिूि सचूना मिना मनिािररि परीक्षा कायिक्रम स्थमिि हुन े

छैन । 

६.  परीक्षामा सम्बमधिि मनकायबाट िारी िएको प्रिेि पत्र संि ैआफ्नो नािररकिा िा नपेाल सरकारबाट िारी िएको फोटो समिेको कुनै   

 पररचयपत्र अमनिायि रुपमा मलई आउन ुपनेछ । 

७. लोकसेिा आयोिबाट िारी िएको संक्रमणको मिषेि अिस्थामा परीक्षा (सञ्चालन िथा व्यिस्थापन) सम्बधिी मापदण्ड, २०७७ को 

पालन िरी परीक्षा संचालन िररनेछ ।  

 

 

 

 

क्र .सं.  बिज्ञापन नं. बिबसम पद, सेवा, समुह, 

उपसमुह, तह 

बिबित परीक्षािो बमबत /समय उ.स ं परीक्षा िेन्द्द्र रोि नं.  

देबि सम्म 

बितीय पत्र तृतीय पत्र चतुर्थ पत्र   

१. ०५/०७६/७७ आ .प्र.  सहायक मनदेिक , 

प्रिासन,अमिकृि  

िमृिय स्िर 

२०७७ माघ ४ ििे 

 मदनको १:०० बिे 

(संयुक्त पत्र) 

२०७७ माघ ५ ििे 

 मदनको १:०० बिे 

(संयुक्त पत्र) 

२०७७ माघ ६ ििे 

 मदनको १:०० बिे 

(संयुक्त पत्र) 

३  

 

श्री मनमोहन 

मेमोररयल  

कलेि, 

 सोह्रखटेु्ट ।  

१ ३ 

२. ०६-०९/०७६/७७ खलुा  

िथा  

समािेिी 

सहायक मनदेिक , 

 प्रिासन, अमिकृि  

िमृिय स्िर 

११४ ३ १९८ 

३. १०/०७६/७७ खलुा  सहायक मनदेिक  , 

 काननु, अमिकृि   

िमृिय स्िर 

२०७७ माघ ४ ििे 

ििे मदनको १:०० बिे 

२०७७ माघ ५ ििे 

 मदनको १:०० बिे 

२०७७ माघ ६ ििे 

 मदनको १:०० बिे 

१ १ १ 

४. ११/०७६/७७ खलुा  सहायक प्रथम, 

प्रिासन, 

सहायक प्रथम स्िर 

२०७७ माघ ७ ििे 

 मदनको १:०० बिे 

२०७७ माघ ८ ििे 

 मदनको १:०० बिे 

         - ९४ १ १८९ 

 



िोबिड-१९ िो सकं्रमणिो समयमा सरुबक्षत रहन परीक्षार्ीिे ध्यान बदनुपने र्प बवषयहरु 

१. परीक्षा केधरमा प्रिेि िनुिअमघ उम्मदेिारले माक्ट्स लिार् आफ्नो प्रयोिनको लामि स्यामनटार्िर र खानपेानी समिे मलई आउन ुपनछे । 

२. परीक्षाथी परीक्षाको लामि िोमकएको समय िधदा एक घण्टा अिािै परीक्षा केधरमा आर्पगु्न ुपनछे । 

३. परीक्षाथीहरु परीक्षा केधरमा प्रिेि िदाि, बामहर मनस्कदा र िौचालय प्रयोि िनुि पदाि मिडिाड निररकन २ (दरु्) ममटरको दरूी 

कायम िरी क्रमैसुँि िोमकएको स्थानमा िानपुनछे । 

४. परीक्षाथीहरु समहूमा िलेा हुने, कुराकानी िने िनुि हुुँदनै । 

५. परीक्षाथीहरुले उर्त्तरपमुस्िकामा लेमखसके पश्चाि बाुँकी रहकेो उर्त्तरपमुस्िकाको खाली स्थान स्ियं काटी बझुाउन ुपनेछ । 

६. परीक्षाथीले उर्त्तरपमुस्िका बझुाउुँदा आफ्नो उर्त्तरपमुस्िका िधिी िरी उर्त्तरपमुस्िका बझुाएको हस्िाक्षर िरी बामहर िान ुपनछे । 

७.   परीक्षामा खमटएका िनिमक्ट्र्त्तले मदएको मनदिेनको पणूि पालना िनुि पनेछ । 

 

 

 

सदस्य समचि, पदपमूिि समममि 

बीमा समममि, कुपण्डोल, लमलिपरु । 

फोन नं. ५५२१०७९,  ५५३८७४३,  

िेिसार्ट: www.nib.gov.np 

 

 

 


