िोक सेवा आयोग
सु रक्षा धनकाय तथा सं गधित संस्था महाशािा

परीक्षा संचािन शािा
धितीय पत्रको समय र परीक्षा भवन सं शोधन गररएको सू चना

तनकाय्

राधष्टिय मानव अधधकार आयोग

मानव अधधकार अधधकृत, रा.प.तृतीय श्रे णी सरह

लऱ.प. काययक्रम प्रकालित लमतत्

@)&%÷@÷@)

पू र्व प्रकाशित शिखत परीक्षा कायवक्रममा मानव अधधकार अधधकृत, रा.प.तृतीय श्रे णी सरह पदहको िु िा प्रधतयोधगतात्मक शिखखत परीक्षा शनम्न र्मोशजका परीक्षा भर्नहरुमा दे हाय
र्मोशजम सं चािन हुने गरी धितीय पत्रको समय सं शोधन गररएको व्यहोरा सम्वखित सर्ै को जानकारीका िाशग यो सू चना प्रकाशित गररएको छ ।
क्र.सं.

धबज्ञापन नं.

धकधसम

पद, से वा,
समूह/उपसमूह/ तह

साधवक धिखित परीक्षा धमधत समय
प्रथम पत्र

धितीय पत्र

सं शोधधत धिखित
परीक्षा धमधत समय

उ.सं.

परीक्षा केन्द्र

धितीय पत्र
श्री महे न्द्र भवन
मा.वव.,सानोगौचरण ।

श्री एसइए (SEA)
इञ्जितनयररङ्ग एकेडेमी,
4

३/०७४/७५

आ.प्र., खु िा
र समार्े िी

मानर् अशधकार अशधकृत,
रा.प.तृतीय श्रेणी सरह

२०७५॰०३॰२९ गते
धदनको २.०० बजे

२०७५॰०३॰३०
गते धदनको
२.०० बजे

२०७५॰०३॰३२ गते
धदनको २.०० बजे

श्री ञ्ि.पी कोइराऱा मेमोररयऱ
(कम्युतनटी) कऱेि, लसफऱ ।
श्री मनमोहन मेमोरीयऱ कऱेि,
स्रोहखट्ट
ु े ।

१. उम्मेदर्ारिे उत्तरपुखिकामा कािो मसी भएको डटपेन/किम मात्र प्रयोग गनुव पने छ ।
२. प्रर्ेि पत्र शर्ना कुनै पशन उम्मेदर्ारर्ािाई परीक्षामा सखम्मशित नगराइने हुुँ दा प्रवेशपत्र अधनवायय रुपमा साथमा धिई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भर्नमा आइपु ग्नुपनेछ ।

३. परीक्षा भर्नमा मोबाइि फोन धनषेध गररएको छ ।
४. परीक्षा संचािन हुने शदन अप्रत्याशित शर्दा पनव गएमा पशन आयोगको पू वय सू चना धवना धनधाय ररत परीक्षा काययक्रम स्थशगत हुने छै न ।
पुनश्चः * परीक्षा भवना संशोधन भएको ॰

माधब भण्डारी

नारायणप्रसाद ज्ञवािी

शािा अधधकृत

उप सधचव
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दे खि

सम्म

१

४००

४०१

८००

८०१

१२००

१२०१

१६००

थापाथऱी ।*
2139

श्री टं गाऱ मा.वव., टं गाऱ

द्रष्टब्यः

रोि नं.

१६०१ दे खि
बााँ की सवै

