
विज्ञापन प्रकावित विवतिः @)&%÷!!÷!)

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र तृतीय पत्र देखि सम्म

१३.१
श्री जनप्रभात िा.वि., कावििाटी 

।
१ २००

१३.२
श्री जुवििान्ट किेज, कावििाटी 

।
२०१ ४००

१३.३ श्री िेगा किेज, बबरिहि । ४०१ ८००

१३.४
श्री सगरिाथा िल्टिपि किेज, 

विल्टििजार ।
८०१ १०००

१३.५
श्री वपइए (PEA) एसोवसयसन , 

जेवसस िागग, थापाथिी ।
१००१ १४००

१३.६
श्री एसइए (SEA) इविवनयररङ्ग 

एकेिेिी, थापाथिी ।
१४०१ १८००

१३.७
श्री प्लावटनि िेनेजिेण्ट किेज, 

काविकास्थान , विल्टििजार ।
१८०१ २१००

अविकृत, प्रिासन/सािान्य प्रिासन, 

६

२०७६।२।१२ गते 

विनको २.०० 

बजे(संयुक्त पत्र)

२०७६।२।१३ गते 

विनको २.०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

वनगिको पूिग प्रकावित विल्टित परीक्षा कायगक्रििा सम्मावनत श्री सर्वोच्च अदालतको विवत २०७६/१/२९ को आिेि तथा वनगिको विवत २०७६/२/१ को पत्रिाट अनुरोि भइआए ििोवजि द्वर्व.नं. १०/२०७५-

७६ र ११/२०७५-७६ को  विवत २०७६/२/३,४,५ र ६ गते  हुने   प्रवतयोवगतात्मक विल्टित परीक्षा देहाय र्वमोद्विमको काययक्रम अनुसार संचालन हुने गरर संशोधन भएको   व्यहोरा सम्बल्टित सिैको 

जानकारीका िावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ।

क्र.सं. द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेर्वा, समूह/उपसमूह/ तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

परीक्षा केन्द्र
रोल नं.

२०७६।२।१४ गते 

विनको २.०० बजे
१०/०७५/७६

खलुा र 

समावशेी

निकायः नेपाल र्वायुसेर्वा द्वनगम संशोनित काययक्रम प्रकानशत नमनतः @)&^÷@÷!

लोक सेर्वा आयोग

सुरक्षा द्वनकाय तथा संगद्वित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालन शािा

परीक्षा काययक्रम संशोधन भएको सम्बन्धी अत्यन्त िरुरी सूचना

Revise_Scheduling_2-1 Page 1 of 2



प्रथम पत्र द्वितीय पत्र तृतीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेर्वा, समूह/उपसमूह/ तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय
परीक्षा केन्द्र

रोल नं.

१३.८ श्री रेिन किेज, सािािुिी । २१०१ २३००

१३.९
श्री पासाङ्ग ल्हािु िेपाग 

िेिोररयि किेज, सािािुिी  ।
२३०१ २७००

१३.१०
श्री विङ्कन इन्टरनेिनि किेज, 

सािािुिी ।

१४ ११/०७५/७६ खलुा र मनिला िेिा अविकृत, प्रिासन/िेिा, ६

२०७६।२।१२ गते 

विनको २.०० 

बजे(संयुक्त पत्र)

२०७६।२।१३ गते 

विनको २.०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७६।२।१९ गते 

विनको २.०० बजे

श्री किेज अफ इन्फरिेिन 

टेक्नोिोजी (CITE), तीनकुने ।

द्रष्टब्यः 
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खलुा र 

समावशेी

२०७६।२।१२ गते 

विनको २.०० 

बजे(संयुक्त पत्र)

१. उमे्मदर्वारले उत्तरपुखिकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुयपनेछ ।

२. प्ररे्वश पत्र द्वर्वना कुनै पद्वन उमे्मदर्वारर्वालाई परीक्षामा सखम्मद्वलत नगराइने हुुँदा प्ररे्वशपत्र अद्वनर्वायय रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगारै्व परीक्षा भर्वनमा आइपुगु्नपनेछ ।

३. परीक्षा भर्वनमा मोिाइल फोन द्वनषेध गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालन हुने द्वदन अप्रत्याद्वशत द्वर्वदा पनय गएमा पद्वन आयोगको पूर्वय सूचना द्वर्वना द्वनधायररत परीक्षा काययक्रम स्थद्वगत हुने छैन ।

१०/०७५/७६
अविकृत, प्रिासन/सािान्य प्रिासन, 

६

सरै्व उमे्मदर्वारहरु

२७०१ देखि र्वाुँकी 

सरै्व

२०७६।२।१३ गते 

विनको २.०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७६।२।१४ गते 

विनको २.०० बजे
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