
विज्ञापन प्रकावित 

विवतिः
२०७६/०५/०४

वि.प. कार्यक्रि 

प्रकावित विवतिः
२०७६/०६/२४

पत्र/विषय  विवि र सिय

सािान्य ज्ञान 

(१ घण्टा १५ विनेट)

२०७६ िंवसर १८ गते 

विनको १:०० बजे

नेपािी 

(२ घण्टा ३० विनेट)

२०७६ िंवसर १९ गते 

विनको १:०० बजे

अंगे्रजी 

(२ घण्टा ३० विनेट)

२०७६ िंवसर २० गते 

विनको १:०० बजे

गवित 

(२ घण्टा ३० विनेट)

२०७६ िंवसर २१ गते 

विनको १:०० बजे

विखिि परीक्षा काययक्रि विर्ायरण गररएको सूचिा

क्र.सं. विज्ञापि िं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ िह
विखिि परीक्षा विवि र सिय

1 ०७६/७७/१३
खुिा तथा 

सिािेिी
अविकृत क्याडेट

आर्ोगको परीक्षा संचािन गने कार्ायिर्िे 

तोके बिोवजि हुनेछ ।

िोक सेिा आयोग

सुरक्षा विकाय िथा संगविि संस्था िहाशािा

परीक्षा संचािि शािा

श्री िेपािी सेिा

परीक्षा केन्द्र

वनकार्िः

िेपािी सेिाको पूिय प्रकावित विज्ञापन अनुसार िेहार् बिोजिका अवर्कृि क्याडेट पिको खुिा तथा सिािेिी  प्रवतर्ोवगतात्मक विखखत परीक्षा िेहार् बिोवजिको कार्यक्रि अनुसार वनम्न 

बिोवजि संचािन हुने व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीका िावग र्ो सूचना प्रकावित गररएको छ ।
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परीक्षा संचािि गिे विकाय

द्रष्टब्यः 

नारायणप्रसाद ज्ञवाली

उपसचिव

राजु सत्याल

शाखा अचिकृत

१. उमे्मििारिे उत्तरपुखिकािा कािो िसी भएको डटपेि/किि िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ ।

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मििारिािाई परीक्षािा सखम्मवित नगराइने हुुँिा प्रिेशपत्र अवििायय रुपिा साथिा विई परीक्षा संचािि हुिुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिनिा 

३. परीक्षा भिनिा िोबाइि फोि िथा अन्य इिेक्ट्र ोविक्स वडभाइस िैजाि विषेर् गररएको छ ।

४. परीक्षा संचािन हुने विन अप्रत्यावित वििा पनय गएिा पवन आयोगको पूिय सूचिा वििा विर्ायररि परीक्षा काययक्रि स्थवगत हुने छैन ।

५. सिान िैवक्षक र्ोग्यता भएका पिहरुको विविि विषर्को परीक्षा संरु्क्त हुनेछ ।

६. ििुतग बहुउत्तरिा गित उत्तर  िापता २०% अंका कट्टा हुने छ ।

उक्त पदहरुको विखिि परीक्षा आयोगको देहाय बिोवजिका काययियहरुबाट सञ्चािि हुिेछ ।

श्री सूिुर पविि पृतना हे.क्वा., राजपुर व्यारेक, विपार्ि, ०९४-४४०४२४

जिेश्वर कार्ायिर्

काठिाड  ंकार्ायिर्

विपार्ि कार्ायिर्

सुखेत कार्ायिर्

बुटबि कार्ायिर्

हेट डंा कार्ायिर्

पोखरा कार्ायिर्

श्री भनाय छन ट वनिेिनािर् जंगी अड्डा, काठिाड ं, ०१-४२४६९५०

श्री िध्य पृतना हे.क्वा, सुपारेटार व्यारेक, हेट डंा, िकिानपुर, ०५७-४१९०००

श्री पविि पृतना हे.क्वा., विजर्पुर व्यारेक, पोखरा, ०६१-४११६७५

श्री िध्य पविि पृतना हे.क्वा., र्ोगीकुटी व्यारेक, रुपने्दही, ०७१-४१९२१०

श्री उत्तर पविि पृतना हे.क्वा., वनिारे व्यारेक, सुखेत, ०८३-४१४०४५

श्री पूिी पृतना हे.क्वा., ईटहरी व्यारेक, सुनसरी, ०२५-५८२३६२

 भिाय केन्द्र

िनकुटा कार्ायिर्

श्री िध्य पूिी पृतना हे.क्वा., िारापानी व्यारेक, िनुषा, ०४१-४१२००६
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