िोक सेिा आयोग
सुरक्षा विकाय िथा संगविि संस्था िहाशािा

परीक्षा संचािि शािा
विखिि परीक्षा काययक्रि विर्ायरण गररएको सूचिा
वनकार्िः

विज्ञापन प्रकावित
विवतिः

श्री िेपािी सेिा

िेपािी सेिाको पूिय प्रकावित विज्ञापन अनुसार अवर्कृि क्याडे ट पिको खुिा तथा सिािेिी

२०७६/१०/२३

वि.प. कार्यक्रि
प्रकावित विवतिः

२०७६/११/०७

प्रवतर्ोवगतात्मक विस्तखत परीक्षा कार्यक्रि िे हार् बिोवजि संचािन हने व्यहोरा सम्बस्तित सबैको

जानकारीका िावग र्ो सूचना प्रकावित गररएको छ ।
क्र.सं .

1

विज्ञापि िं .

०७६/७७/५३

वकवसि

खुिा तथा
सिािेिी

पद, सेिा, सिूह/उपसिूह / िह

अविकृत क्याडे ट

विखिि परीक्षा विवि र सिय
पत्र/विषय

विवि र सिय

अंग्रेजी

२०७६ चैत्र १६ गते

(२ घण्टा ३० विनेट)

विनको २:०० बजे

नेपािी
(२ घण्टा ३० विनेट)

२०७६ चैत्र १७ गते
विनको २:०० बजे

गवित
(२ घण्टा ३० विनेट)

२०७६ चैत्र १८ गते
विनको २:०० बजे

सािान्य ज्ञान
(१ घण्टा ३० विनेट)

२०७६ चैत्र १९ गते
विनको २:०० बजे

परीक्षा केन्द्र

परीक्षा केन्द्र पवछ प्रकावित गररनेछ ।

द्रष्टब्यः
१. उम्मेििारिे उत्तरपुस्तिकािा कािो िसी भएको डटपेि/किि िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ ।
२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उम्मेििारिािाई परीक्षािा सस्तम्मवित नगराइने हुँ िा प्रिेशपत्र अवििायय रुपिा साथिा विई परीक्षा संचािि हुिुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिनिा आइपुग्नुपनेछ ।
३. परीक्षा भिनिा िोबाइि फोि िथा अन्य इिेक्ट्रोविक्स वडभाइस िैजाि विषेर् गररएको छ ।
४. परीक्षा संचािन हने विन अप्रत्यावित वििा पनय गएिा पवन आयोगको पूिय सूचिा वििा विर्ायररि परीक्षा काययक्रि स्थवगत हने छै न ।
५. ििुतग बहउत्तरिा गिि उत्तर िापि २०% अंका कट्टा हने छ ।
६. ििुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्िा अंग्रेजी ठु िो अक्षर (Capital Letter)िा A, B, C, D िेस्तखएको उत्तरिाई िात्र िान्यता विइने छ ।
७. परीक्षािा सम्बस्तित वनकार्बाट जारी भएको प्रिेि पत्र संगै आफ्नो िागररकिा िा िेपाि सरकारबाट जारी भएको फोटो सिेिको कुिै पररचयपत्र अवनिार्य रुपिा विई आउनु पनेछ ।

राजु सत्याल
शाखा अचिकृत
Exam_Schedule_Off_Cad
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