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प्रथि पत्र वितीर् पत्र प्रथि पत्र वितीर् संख्या

१ २४/०७६/७७
खुला तथा 

महिला

इहिहियरिङ्ग अहिसि/मेन्टििेन्स इहिहियि, 

प्राहिहिक, इहिहियि, ७

२०७६ चैत्र ९ गते 

हििको २:०० बजे

२०७६ चैत्र १० गते 

हििको २:०० बजे

२०७६ चैत्र १० गते 

हििको २:०० बजे

२०७६ चैत्र १२ गते 

हििको २:०० बजे

३ ४६/०७६/७७ आ.प्र. िायब लेखापाल, प्रशासि, लेखा, ४

२०७६ चैत्र १६ गते 

हििािको ८:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७६ चैत्र १७ गते 

हििािको ८:०० बजे

२०७६ चैत्र १६ गते 

हििािको ८:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७६ चैत्र १८ गते 

हििको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

द्रष्टब्यः 

 

िोक सेिा आर्ोग

सुरक्षा वनकार् तथा संगवित संस्था िहािाखा

परीक्षा संचािन िाखा

विखखत परीक्षा कार्यक्रि संिोधन गररएको सम्बन्धी सूचना

हिकायः श्री दुग्ध विकास संस्थान

संस्थानको पूिव प्रकाहशत हलन्टखत पिीक्षा कायवक्रममा खुिा तथा िवहिा तर्य  इविवनर्ररङ्ग अवर्सर/िेखिनेन्स इविवनर्र, प्राविवधक, इविवनर्र, तह ७ को तथा आ.प्र. तर्य को 

वि.नं. ४६/०७६/७७, नार्ब िेखापाि, प्रिासन, िेखा, तह ४ को हलन्टखत पिीक्षा कायवक्रम िेिाय बमोहजम संिोधन गरिएको हुँिा सम्बन्टित सबैको जािकािी लाहग यो सूचिा प्रकाहशत 

गरिएको छ ।

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह
विखखत परीक्षा विवत र सिर् सिोवधत परीक्षा विवत र सिर्

/fh' ;Tofn gf/fo0fk|;fb 1jfnL
zfvf clws[t pk ;lrj

१. उमे्मििािले उत्तिपुन्टिकामा कालो मसी भएको डटपेि/कलम मात्र प्रयोग गिुवपिेछ ।

२. प्रिेश पत्र हििा कुिै पहि उमे्मििाििालाई पिीक्षामा सन्टम्महलत िगिाइिे हुँिा प्रिेशपत्र अहििायव रुपमा साथमा हलई पिीक्षा संचालि हिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै पिीक्षा भििमा आइपुगु्नपिेछ ।

३. पिीक्षा भििमा झोला, मोबाइल िोि तथा अन्य इलोक्ट्र ोहिक्स हडभाइसिरु लैजाि हिषेि गरिएको छ ।

४. पिीक्षा संचालि हिे हिि अप्रत्याहशत हििा पिव गएमा पहि आयोगको पूिव सूचिा हििा हििावरित पिीक्षा कायवक्रम स्थहगत हिे छैि ।

५. ििुगत बहउत्ति (Multiple Choice) प्रश्नको उत्ति लेख्िा अंगे्रजी ठुलो अक्षि (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेन्टखएको उत्तिलाई मात्र मान्यता हिइिे छ ।

६. पिीक्षामा सम्बन्टित हिकायबाट जािी भएको प्रिेश पत्र संगै आफ्िो िागरिकता िा िेपाल सिकािबाट जािी भएको िोटो समेतको कुिै परिचयपत्र अहििायव रुपमा हलई आउिु पिेछ ।
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