लोक सेवा आयोग

दिपायल कायाालय
राजपुर,डोटी

ललखित परीक्षाको परीक्षा नवक कायग गएरोको सचका

सचका कं. ६०/०७६-७७, लगतत : २०७६।१२।०३
लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर काठमाण्डौंको वव.नं. १६६९४-१६७००/०७६-७७ (खुला तथा
समावेशी) रा.प. तत
ृ ीय श्रेणी (अप्राववधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र दिपायल र

गहे न्द्रकगर राखी प्रथम चरणको प्रततयोधगतात्मक ललखखत परीक्षामा उततणा भएका उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको
प्रततयोधगतात्मक ललखखत परीक्षा पव
ू ा प्रकालशत लमतत र समयमा दे हाय बमोजिमको परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने
गरी परीक्षा केन्द्र कायम गररएको व्यहोरा सम्बजन्द्ित सबैको िानकारीको लाधग यो सच
ू ना प्रकाशन गररएको छ ।
परीक्षा सञ्चालक सम्बन्द्धी कायाक्रग
क्र.स.
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२०७६/१२/२५ गते,
ददनको २:०० बिे

नीतत तथा

२०७६/१२/२६ गते,

अन्द्तरााजष्ट्रय

ददनको २:०० बिे

सम्बन्द्ि
रष्टव्य
क) परीक्षा सञ्चालक हुके दिक अप्रत्यालित वविा पका गोगा पतक आयोगको पवा सचका ववका तकधााएरत कायाक्रग अकुसारको परीक्षा
स्थगगत हुके छै क ।

ि) परीक्षा नवकगा झोला, गोवाइल, क्याल्कुलेटर तथा अन्द्य ववधत
ु ीय सागाग्री तकषेध गएरोको छ ।
ग) परीक्षागा कालो गसी गात्र प्रयोग गकुा पकेछ ।
घ) परीक्षाथीले अतकवाया रुपगा आफ्को प्रवेिपत्र लल
ङ)

परीक्षा नवकगा जाकुपकेछ ।

परीक्षाथीले परीक्षागा आउँ िा केपाली कागएरकताको प्रगाणपत्र वा सरकारी कायाालयबाट जारी नोको फोटो सदहतको कुकै ोक
सक्कलै प्रगाणपत्र अतकवाया रुपगा लल

उपस्स्थत हुकु पकेछ ।
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