िोक सेिा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था िहाशािा

परीक्षा संचािि शािा
नि.िं. ५७/२०७६-७७, प्रबन्धक (िेिा), अप्रानिनिक, िेिा, ८ तहको नितीय पत्रको परीक्षा काययक्रि तथा परीक्षा केन्द्र संशोिि गररएको सम्बन्धी सूचिा
िेपाि आयि निगि

निकायः

विज्ञापन प्रकावित विवतिः

२०७६/१०/१०

वल.प. कायाक्रि प्रकावित
विवतिः

२०७६/११/२०

निगिको पूिा प्रकावित विज्ञापन अनुसार वि.नं. ५७/२०७६-७७, प्रबन्धक (लेखा), अप्राविविक, लेखा, ति ८ को िनहिा तर्यको निखित परीक्षा काययक्रिको नितीय पत्रको निखित परीक्षा काययक्रि तथा परीक्षा केन्द्र
दे िाय बिोवजि संिोिन गररएको हुँ दा सम्बन्धन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ । प्रथि पत्रको वलन्धखत परीक्षा कायाक्रि साविक बिोवजि साविक केन्द्रिा नै सञ्चालन हने व्यिोरा सिेत अनुरोि छ ।

क्र.सं.

२

नबज्ञापि िं.

५७/२०७६-७७

नकनसि

िविला

पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

प्रबन्धक (लेखा), अप्राविविक, लेखा, ८

निखित परीक्षा निनत र सिय
(सानिक)

संशोनित निखित परीक्षा निनत
र सिय

नितीय पत्र

नितीय पत्र

२०७७ िैिाख ११ गते वििानको
८:०० बजे

२०७७ िैिाख १२ गते
वििानको ८:०० बजे

उम्मेदिार
संख्या

८

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय
कायाालय

द्रष्टब्यः
१. उम्मे दिारिे उत्तरपुखिकािा कािो िसी भएको डटपेि/किि िात्र प्रयोग गिुयपिेछ ।
२. प्रिेश पत्र नििा कुिै पनि उम्मेदिारिािाई परीक्षािा सखम्मनित िगराइिे हुँ दा प्रिेशपत्र अनििायय रुपिा साथिा निई परीक्षा संचािि हिुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिििा आइपुग्नुपिेछ ।
३. परीक्षा भिििा झोिा, िोबाइि र्ोि तथा अन्य इिोक्ट्र ोनिक्स नडभाइसहरु िैजाि निषेि गररएको छ ।
४. परीक्षा संचािि हिे नदि अप्रत्यानशत निदा पिय गएिा पनि आयोगको पूिय सूचिा नििा नििायररत परीक्षा काययक्रि स्थनगत हिे छै ि ।
५. ििुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्दा अङ्ग् रेजी िु िो अक्षर (Capital Letter) िा A, B, C, D िेखिएको उत्तरिाई िात्र िान्यता नदइिे छ ।
६. परीक्षािा सम्बखन्धत निकायबाट जारी भएको प्रिेश पत्र संगै आफ्िो िागररकता िा िेपाि सरकारबाट जारी भएको र्ोटो सिेतको कुिै पररचयपत्र अनििायय रुपिा निई आउिु पिेछ ।

राजु सत्याल
शाखा अधिकृत
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रोि िं.

परीक्षा केन्द्र
दे खि

सम्म

१

८

