बीमा समममिको
पदपमू िि सम्बमधि सचू ना
सचू ना प्रकामिि मममि: २०७७/०९/०३

बीमा समममिको मममि २०७६।०९।०४ मा प्रकामिि सचू ना अनसु ार मिमिधन पदहरुको आधिररक, खल्ु ला िथा समािेिी प्रमियोमििात्मक
मलमखि परीक्षा कोमिड-१९ सक्र
ं मणको कारण स्थमिि रहेकोमा लोकसेिा आयोिबाट प्राप्त सचू ना बमोमिम देहाय अनसु ारको परीक्षा के धरमा
सचं ालन हुनेिरी मलमखि परीक्षा कायिक्रम मनिािरण िररएको हुदुँ ा सम्बमधिि सबैको िानकारीको लामि यो सचू ना प्रकामिि िररएको छ ।
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बितीय पत्र
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मदनको १:०० बिे मदनको १:०० बिे
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द्रष्टव्य:१. मस. न.ं २ देमख ४ सम्मको प्रथम चरणको पिू ियोग्यिा परीक्षामा उर्त्तीण हुने उम्मेदिार मात्र मििीय चरणको परीक्षामा सहिािी हुन
पाउने छन ।
२. उम्मेदिारले उर्त्तरपमु स्िकामा कालो मसी िएको डटपेन / कलम मात्र प्रयोि िनपिु नेछ ।
३. प्रिेि पत्र मिना कुनै पमन उम्मेदिारलार्ि परीक्षामा समम्ममलि निरार्ने हुदुँ ा प्रिेिपत्र अमनिायि रूपमा साथमा मलर्ि परीक्षा संचालन हुनु
िधदा कम्िीमा १ घण्टा अिािै परीक्षा ििनमा आर्पग्ु नपु नेछ ।
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 पिू ि सचू ना मिना मनिािररि परीक्षा कायिक्रम स्थमिि हुने
छै न ।
६. परीक्षामा सम्बमधिि मनकायबाट िारी िएको प्रिेि पत्र संिै आफ्नो नािररकिा िा नेपाल सरकारबाट िारी िएको फोटो समेिको कुनै
पररचयपत्र अमनिायि रुपमा मलई आउनु पनेछ ।
७. लोकसेिा आयोिबाट िारी िएको संक्रमणको मिषेि अिस्थामा परीक्षा (सञ्चालन िथा व्यिस्थापन) सम्बधिी मापदण्ड, २०७७ को
पालन िरी परीक्षा संचालन िररनेछ ।
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िोबिड-१९ िो सक्र
ं मणिो समयमा सरु बक्षत रहन परीक्षार्ीिे ध्यान बदनपु ने र्प बवषयहरु
परीक्षा के धरमा प्रिेि िनअ
िु मघ उम्मेदिारले माक्ट्स लिार् आफ्नो प्रयोिनको लामि स्यामनटार्िर र खानेपानी समेि मलई आउनु पनेछ ।
परीक्षाथी परीक्षाको लामि िोमकएको समय िधदा एक घण्टा अिािै परीक्षा के धरमा आर्पग्ु नु पनेछ ।
परीक्षाथीहरु परीक्षा के धरमा प्रिेि िदाि, बामहर मनस्कदा र िौचालय प्रयोि िनिु पदाि मिडिाड निररकन २ (दर्ु ) ममटरको दरू ी
कायम िरी क्रमैसुँि िोमकएको स्थानमा िानपु नेछ ।
परीक्षाथीहरु समहू मा िेला हुने, कुराकानी िने िनिु हुदुँ नै ।
परीक्षाथीहरुले उर्त्तरपमु स्िकामा लेमखसके पश्चाि बाुँकी रहेको उर्त्तरपमु स्िकाको खाली स्थान स्ियं काटी बझु ाउनु पनेछ ।
परीक्षाथीले उर्त्तरपमु स्िका बझु ाउुँदा आफ्नो उर्त्तरपमु स्िका िधिी िरी उर्त्तरपमु स्िका बझु ाएको हस्िाक्षर िरी बामहर िानु पनेछ ।
परीक्षामा खमटएका िनिमक्ट्र्त्तले मदएको मनदेिनको पणू ि पालना िनिु पनेछ ।

सदस्य समचि, पदपमू िि समममि
बीमा समममि, कुपण्डोल, लमलिपरु ।
फोन नं. ५५२१०७९, ५५३८७४३,
िेिसार्ट: www.nib.gov.np

