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नायब सुब्बा वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
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यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १२८५२-१२८५५/०७५-७६ (खल
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Online बाट र्दरखास्त फाराम स्िीकृ त िराएका सम्पणू ा उम्मेर्दिारहरुको प्रथम चरणको प्रवतयोवितात्मक वलवखत
परीक्षा पिू ा वनिााररत परीक्षा कायाक्रमानसु ार वनम्न वमवत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएको ब्यहोरा सम्बवधित
सबैको जानकारीका लावि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
परीक्षा कायाक्रम
क्र.सं.
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क) प्रिेशपत्र विना परीक्षामा सवम्मवलत निराईने हुर्दुँ ा अवनिायारुपमा प्रिेशपत्र साथमा वलई परीक्षा सचं ालन हुनु भधर्दा १ घण्टा अिािै
परीक्षा भिनमा आइपग्ु नु पनेछ । परीक्षा भिनबाट प्रिेशपत्र वितरण िररने छै न ।
ख) उत्तरपवु स्तकामा कालो मवस भएको कलम/डटपेन मात्र प्रयोि िनापु नेछ ।
ि) बस्तिु त बहुिैकवपपक प्रश्नमा क्यापकुलेटर प्रयोि िना पाइने छै न ।
घ) परीक्षा भिनमा मोिाइल फोन वनषेि िररएको छ ।
ङ) परीक्षा संचालन हुने वर्दन सािाजवनक विर्दा पना िएमा पवन लोक सेिा आयोिको पिू ा सचू ना विना परीक्षा कायाक्रम स्थवित हुनेछैन ।
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(सररिा कुमारी खविवडा)
उप-सवचव

