लोक से वा आयोग
सुरक्षा द्वनकाय तथा सं गद्वित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालन शािा
द्वलखित परीक्षा कायय क्रम र परीक्षा भवन कायम गररएको सू चना
तिकार्िः

द्वसद्विएस एण्ड खियररङ्ग द्वलद्वमटे ि

सवज्ञापन प्रकासशत समसतिः

@)&%÷!)÷@%

लि.प. कार्यक्रम प्रकालित लमततिः

@)&%÷!@÷!

द्वलद्वमटे िको पू वव प्रकासशत सवज्ञापन अनुसार दे हाय वमोसजमका पदहरुको आ.प्र., िु ला र समावेशी प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखित परीक्षा तपसशल वमोसजमको कायव क्रम अनु सार सनम्न
वमोसजमका परीक्षा भवनहरुमा सौं चालन हुने व्यहोरा सम्वन्धन्धत सवैको जानकारीका लासग यो सू चना प्रकासशत गररएको छ ॰
क्र.सं .

द्वबज्ञापन नं.

द्वकद्वसम

पद, से वा, समूह/उपसमू ह/ श्रे णी/तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय
प्रथम पत्र

द्वितीय पत्र

सससडएससस/साधारण, आठ ौं

२०७६/१/८ गते

२०७६/१/९ गते

सदनको २.०० बजे

सदनको २.०० बजे

सहायक प्रबन्धक,

१

८/०७५-७६

२

१७-१८/०७५-७६

खुला र
मसहला

वररष्ठ सहायक, सससडएससस/ साधारण,

३

१९-२१/०७५-७६

खुला र
समवे शी

वररष्ठ कम्प्युटर अपरे टर, सससडएससस/

२०७६/१/९ गते

प्रासवसधक, पााँ च ौं

सवहान ८.०० बजे

४

१३/०७५-७६

५

१४-१६/०७५-७६

६

१२/०७५-७६

खुला

आ.प्र.
खुला र
समवे शी

पााँ च ौं

आई.टी. असधकृत,सससडएससस/
प्रासवसधक,छै ठ ौं
आई.टी. असधकृत, सससडएससस/
प्रासवसधक, छै ठ ौं
असधकृत, सससडएससस/

खुला

७

१०/०७५-७६

खुला

८

११/०७५-७६

खुला

साधारण/कानून, छै ठ ौं
असधकृत, सससडएससस/साधारण/
प्रशासन, छै ठ ौं

उ.सं.

-

६३
२

२०७६/१/१० गते
सदनको १.०० बजे

(सौंयुक्त)

(सौंयुक्त)

८४

२०७६/१/१३ गते
सदनको २.०० बजे

१०

२०७६/१/१३ गते

१३

(सौंयुक्त)

असधकृत, सससडएससस/ साधारण/

२०७६/१/१२ गते

लेखा, छै ठ ौं

सदनको २.०० बजे

सदनको २.०० बजे
(सौंयुक्त)

दे खि

श्री िोक सेवा आर्ोग
केन्द्रीर् कार्ायिर्,
अिामिगर ।

सवै उम्मेदवारहरु

११

द्रष्टब्यः
१. उम्मेदवारले उत्तरपु न्धिकामा कालो मसी भएको िटपे न/कलम मात्र प्रयोग गनुव पने छ ॰
२. प्रवे श पत्र सवना कुनै पसन उम्मेदवारवालाई परीक्षामा सन्धम्मसलत नगराइने हुाँ दा प्रवे शपत्र अद्वनवायय रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुग्नुपने छ ॰

३. परीक्षा भवनमा मोबाइल फोन द्वनषेध गररएको छ ॰
४. परीक्षा सौंचालन हुने सदन अप्रत्यासशत सवदा पनव गएमा पसन आयोगको पू वय सू चना द्ववना द्वनधाय ररत परीक्षा कायय क्रम स्थसगत हुने छै न ॰
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सम्म

३३

२०७६/१/१० गते

सदनको २.०० बजे

रोल नं.

५

सवहान ११.०० बजे

२०७६/१/११ गते

परीक्षा केन्द्र

