लोक से वा आयोग
सुरक्षा द्वनकाय तथा संगद्वित सं स्था महाशािा

परीक्षा सं चालन शािा
िुला प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखित परीक्षा कायय क्रम र परीक्षा भवन कायम गररएको सू चना
लि.प. कार्यक्रम
@)&%÷%÷*
विज्ञापन प्रकावित वमवतिः
श्री द्वनक्षेप तथा कर्ाय सुरक्षण कोष

तिकार्िः

कोषको पूिा प्रकावित विज्ञापन अनुिार दे हाय िमोजमका पदहरुको िुला प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखित परीक्षा दे हाय बमोवजमको कायाक्रम अनुिार

प्रकालित लमततिः

@)&%÷^÷२३

वनम्न िमोवजका परीक्षा भिनहरुमा िंचालन

हुने व्यहोरा िम्वन्धन्धत ििै को जानकारीका लावग यो िू चना प्रकावित गररएको छ ॰
क्र.सं.

द्वबज्ञापन नं.

द्वकद्वसम

पद, से वा, समू ह/उपसमू ह/ तह

१

१÷२०७५/७६

खि
ु ा

प्रबन्धक(वि.ए.), प्रिािन, ९

२

३÷२०७५/७६

खि
ु ा

अवधकृत, प्रिािन, ७

३

४-६÷२०७५/७६

४

२÷२०७५/७६

५

७-८÷२०७५/७६

६

९÷२०७५/७६

खि
ु ा, महििा र
आ.ज.

खि
ु ा
खि
ु ा र

महििा

खि
ु ा

िहायक अवधकृत, प्रिािन, ६
नायि प्रबन्धक, प्रिािन, ८
प्रधान िहायक, प्रिािन, ५
िररष्ठ कम्प्युटर िहायक, प्राविवधक, ५

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय
प्रथम पत्र

द्वितीय पत्र

उ.सं.

परीक्षा केन्द्र

दे खि

सम्म

5

२०७५॰०७॰२६ गते
वदनको १.०० बजे

२०७५॰०७॰२८ गते
वदनको १.०० बजे

3

श्री लोक िेिा आयोग केन्द्रीय
कायाा लय, अनामनगर ॰

ििै उम्मे दिारहरु

श्री महे न्द्र भिन
मा.वि.,िानोगौचरण ॰

ििै उम्मे दिारहरु

68

२०७५॰०७॰२९ गते
वदनको १.०० बजे
२०७५॰०७॰३० गते
विहान ९.०० बजे

२०७५॰०७॰३० गते
वदनको १.०० बजे

4
172

41

श्री लोक िेिा आयोग केन्द्रीय
कायाा लय, अनामनगर ॰

द्रष्टब्यः
१. उम्मेदिारले उत्तरपु न्धिकामा कालो मसी भएको डटपे न/कलम मात्र प्रयोग गनुा पनेछ ॰
२. प्रिे ि पत्र विना कुनै पवन उम्मेदिारिालाई परीक्षामा िन्धम्मवलत नगराइने हुुँ दा प्रवेशपत्र अद्वनवायय रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भिनमा आइपुग्नुपनेछ ॰
३. परीक्षा भिनमा मोबाइल फोन द्वनषे ध गररएको छ ॰
४. परीक्षा िंचालन हुने वदन अप्रत्यावित विदा पना गएमा पवन आयोगको पू वय सूचना द्ववना द्वनधाय ररत परीक्षा कायय क्रम स्थवगत हुने छै न ॰
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ििै उम्मे दिारहरु

