िोक सेिा आर्ोग

सुरक्षा लनकार् तथा संगलित संस्था महािािा
परीक्षा संचािन िािा
परीक्षा कार्यक्रम संिोधन गररएको सम्बन्धी सूचना
लनकार्िः

लिज्ञापन प्रकालित लमलतिः

श्री रालष्टिर् न्यालर्क प्रलतष्ठान

2077/08/19

लि.प. कार्यक्रम प्रकालित लमलतिः

2077/10/19

प्रलतष्ठानको पूिग प्रकावशत विज्ञापन अनुसार छपाई सहायक, विविध, पु स्तकालय, सहायक प्रथम पदको वितीय पत्रको वलक्तखत परीक्षा कायग क्रम दे हाय बमोवजम संिोधन गररएको हुँ दा सम्बक्तित सबैको जानकारीको
लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ।
क्र.सं .

२

लिज्ञापन नं.

लकलसम

पद, सेिा, समूह/उपसमूह / तह

खुला

छपाई सहायक, विविध, पु स्तकालय,
सहायक प्रथम

१७/०७७/७८

लिखित परीक्षा लमलत र समर्
प्रथम पत्र

लितीर् पत्र

२०७७ फागुन ८ गते
विहान ८:०० बजे
(संयुक्त पत्र)

२०७७ फागुन १०
गते लिहानको १०:००
बजे

उम्मेदिार संख्या

परीक्षा केन्द्र

१८

श्री वपइए (PEA) एशोवसयसन,
जेवसस मागग , थापाथली ।

रोि नं.
दे खि

सम्म

१

१८

द्रष्टब्यिः
१. उम्मे दिारिे उत्तरपुखिकामा कािो मसी भएको डटपेन/किम मात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ ।
२. प्रिेि पत्र लिना कुनै पलन उम्मेदिारिािाई परीक्षामा सखम्मलित नगराइने हुँदा प्रिेिपत्र अलनिार्य रुपमा साथमा लिई परीक्षा संचािन हनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिनमा आइपुग्नुपनेछ ।
३. परीक्षा भिनमा झोिा, मोबाइि फोन तथा अन्य इिोक्ट्ि ोलनक्स लडभाइसहरु िैजान लनषेध गररएको छ ।
४. परीक्षा संचािन हने लदन अप्रत्यालित लिदा पनय गएमा पलन आर्ोगको पूिय सूचना लिना लनधायररत परीक्षा कार्यक्रम स्थलगत हने छै न ।
५. ििुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्दा अंग्रेजी िु िो अक्षर (Capital Letter)मा A, B, C, D िेखिएको उत्तरिाई मात्र मान्यता लदइने छ ।
६. परीक्षामा सम्बखन्धत लनकार्बाट जारी भएको प्रिेि पत्र संगै आफ्नो नागररकता िा नेपाि सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचर्पत्र अलनिार्य रुपमा लिई आउनु पनेछ ।
७. आर्ोगबाट जारी भएको संक्रमणको लििेष अिस्थामा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पािना गरी परीक्षा सञ्चािन गररनेछ ।
कोलभड - १९ संक्रमणको समर्मा सुरलक्षत रहन परीक्षाथीिे ध्यान लदनुपने थप लिषर्हरु
१. परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गनुगअवि उम्मे दिारले माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यालनटाइजर र िानेपानी समेत वलई आउनु पनेछ।
२. परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको समय भन्दा एक घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रमा आइपुग्नु पनेछ ।
३. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गदाग , बावहर वनस्कँदा र शौचालय प्रयोग गनुग पदाग वभडभाड नगररकन २ (दु ई) लमटरको दू री कार्म गरी क्रमैसँग तोवकएको स्थानमा जानुपनेछ ।
४. परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हुने , कुराकानी गने गनुग हुँ दैन ।
५. परीक्षामा खविएका जनशक्तक्तले वदएको वनदे शनको पूर्ग पालना गनुग पनेछ ।
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