िोक सेिा आर्ोग

सुरक्षा वनकार् तथा संगवित संस्था िहािािा
परीक्षा संचािन िािा

परीक्षा कार्यक्रि संिोधन गररएको सम्बन्धी सूचना
गुिी संस्थान

द्वनकार्ः

विज्ञापन प्रकावित विवतिः

वि.प. कार्यक्रि
प्रकावित विवतिः

2076/07/08

2076/08/10

संस्थानको पू वा प्रकाद्वशत द्ववज्ञापन अनुसार कार्ाालर् सहार्क, प्रिासन, प्रिासन, सहार्क वितीर् तहको आ.प्र.,िुिा तथा सिािेिी तर्यको प्रवतर्ोवगतात्मक विखित परीक्षाको कार्ाक्रम दे हार् बमोद्वजम संिोधन गररएको हुँ दा
सम्बन्धित सबैको जानकारीका लाद्वग र्ो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ ।
क्र.सं.

विज्ञापन नं.

वकवसि

पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

११

१२/०७६/०७७

आ.प्र.

कार्ाा लर् सहार्क, प्रशासन, प्रशासन,
सहार्क द्वितीर्

१२

१०/०७६/०७७

खुला तथा
समावेशी

कार्ाा लर् सहार्क, प्रशासन, प्रशासन,
सहार्क द्वितीर्

विखित परीक्षा विवत र सिर्
प्रथि पत्र

२०७६ माघ १८ गते
द्ववहानको ११:०० बजे
(संर्ुक्त पत्र)

संिोवधत विखित परीक्षा विवत र सिर्

वितीर् पत्र

२०७६ माघ १८ गते
द्वदनको २:०० बजे
(संर्ुक्त पत्र)

प्रथि पत्र

२०७६ माघ १९ गते
द्वदनको २:०० बजे
(संर्ुक्त पत्र)

वितीर् पत्र

२०७६ माघ २० गते
द्वदनको २:०० बजे
(संर्ुक्त पत्र)

उम्मेदिार
संख्या

परीक्षा केन्द्र

५

दे खि

सम्म

श्री महे न्द्र भवन मा.द्वव.,
सानोगौचरण ।

१

५

२००

श्री महे न्द्र भवन मा.द्वव.,
सानोगौचरण ।

१

२००

४३४

श्री मनमोहन मेमोररर्ल
कलेज, सोह्रखुट्टे ।

२०१

६३४

द्रष्टब्यिः

१. उम्मेदिारिे उत्तरपुखिकािा कािो िसी भएको डटपेन/किि िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ ।
२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उम्मेदिारिािाई परीक्षािा सखम्मवित नगराइने हुँदा प्रिेिपत्र अवनिार्य रुपिा साथिा विई परीक्षा संचािन हनुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिनिा आइपुग्नुपनेछ ।
३. परीक्षा भिनिा झोिा, िोबाइि र्ोन तथा अन्य इिोक्ट्र ोवनक्स वडभाइसहरु िैजान वनषेध गररएको छ ।
४. परीक्षा संचािन हने वदन अप्रत्यावित विदा पनय गएिा पवन आर्ोगको पूिय सूचना विना वनधायररत परीक्षा कार्यक्रि स्थवगत हने छै न ।
५. ििुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्दा अंग्रेजी िु िो अक्षर (Capital Letter)िा A, B, C, D िेखिएको उत्तरिाई िात्र िान्यता वदइने छ ।
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