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;dfj]zL k|ltof]lutfTds lnlvt k/LIffsf] lj1fkg g+=)!÷)&^÷&& b]lv !!÷)&^÷&& ;Ddsf]
ljleGg kbx?sf] nflu ul/Psf] lj1fkgsf] lnlvt kl/Iff sfo{qmd tyf kl/Iff s]Gb| nf]s ;]jf
cfof]uaf6 ldlt @)&&.)(.!( df k|sfzg ePsf]df la1fkg g+= !)–!!÷)&^÷&& / )$–
)%÷)&^–&& sf] k/LIff cfof]usf] ldlt @)&&÷!)÷)@ sf] lg0f{ofg';f/ kl/Iff s]Gb| ;+;f]wg
ul/Psf] Joxf]/f ;DalGwt ;a}sf nflu hfgsf/L u/fO{G5 . o; ;DaGwdf lj:t[t ljj/0fsf nflu
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लोक सेवा आयोग
सुरक्षा निकाय िथा संगनिि संस्था िहाशािा

परीक्षा संचालि शािा
परीक्षा केन्द्र संशोधि गररएको सम्बन्धी सूचिा
निकायः

श्री िेपाल नधिोपत्र बोर्ड

विज्ञापन प्रकावित विवतिः

वल.प. कायगक्रि
प्रकावित विवतिः

२०७६/११/१६

२०७७/०९/१९

परीक्षा केन्द्र संशोधि निनि

२०७७/१०/०२

बोर्ड को विवत २०७७/०९/१९ िा प्रकावित परीक्षा कायगक्रि अनुसार वनम्न विवत र सियिा सञ्चालन हुने गरी तय गररएको परीक्षा केन्द्र वििे ष कारणिस दे हाय बिोवजि संशोधि गररएको हुँ दा सम्बल्लित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना
प्रकावित गररएको छ ।
क्र.सं .

नबज्ञापि िं .

नकनसि

नलखिि परीक्षा निनि र सिय

पद, सेवा, सिूह/उपसिूह / िह

प्रथि पत्र

१

२

१०-११/०७६-७७

०४-०५/०७६-७७

खुला तथा
दवलत
खुला तथा
अपाङ्ग

सहायक, प्रिासन, सहायक वितीय

२०७७ फागुन ६ गते
वदनको २:०० बजे

सहायक वनदे िक, प्रिासन, अविकृत तृतीय

नििीय पत्र

उम्मे दवार
संख्या

सानवक परीक्षा केन्द्र

१२२

श्री विजय स्मारक िा.वि.,
विल्लिबजार ।

११९

श्री विजय स्मारक िा.वि.,
विल्लिबजार ।

२०७७ फागुन ७ गते
वदनको २:०० बजे

२०७७ फागुन ८ गते
वदनको २:०० बजे

२०७७ फागुन ९ गते
वदनको २:०० बजे

दे खि

सम्म

श्री िनिोहन िेिोररयल
कलेज, बालाजु ।
(जनिैत्री अस्ताल सँगै)

१२०१

१३२२

श्री एनवसए (NCA) कलेज
अफ िेनेजिेण्ट, अनुपिागग ,
िीनभिन ।

४०१

५१९

द्रष्टब्यः
१. उम्मेदवारले उत्तरपुखिकािा कालो िसी भएको र्टपेि /कलि िात्र प्रयोग गिुडपिेछ ।
२. प्रवेश पत्र नविा कुिै पनि उम्मेदवारवालाई परीक्षािा सखम्मनलि िगराइिे हुँ दा प्रवेशपत्र अनिवायड रुपिा साथिा नलई परीक्षा संचालि हिुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवििा आइपुग्नुपिेछ ।
३. परीक्षा भवििा झोला, िोबाइल फोि िथा अन्य इलोक्ट्र ोनिक्स नर्भाइसहरु लैजाि निषेध गररएको छ ।
४. परीक्षा संचालि हिे नदि अप्रत्यानशि नवदा पिड गएिा पनि आयोगको पूवड सूचिा नविा निधाडररि परीक्षा कायडक्रि स्थनगि हिे छै ि ।
५. विुगि बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अङ्ग् रेजी िु लो अक्षर (Capital Letter) िा A, B, C, D लेखिएको उत्तरलाई िात्र िान्यिा नदइिे छ ।
६. परीक्षािा सम्बखन्धि निकायबाट जारी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्िो िागररकिा वा िेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो सिेिको कुिै पररचयपत्र अनिवायड रुपिा नलई आउिु पिेछ ।
कोनभर् - १९ संक्रिणको सियिा सुरनक्षि रहि परीक्षाथीले ध्याि नदिुपिे थप नवषयहरु
१. परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुगअवि उम्मे दिारले िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यावनटाइजर र खानेपानी सिेत वलई आउनु पनेछ।
२. परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको सिय भन्दा एक िण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपु ग्नु पनेछ ।
३. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गदाग , बावहर वनस्कँदा र िौचालय प्रयोग गनुग पदाग वभिभाि नगररकन २ (दु ई) विटरको दू री कायि गरी क्रिैसँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।
४. परीक्षाथीहरु सिूहिा भेला हुने, कुराकानी गने गनुग हुँ दैन ।
६. परीक्षािा खवटएका जनिल्लिले वदएको वनदे िनको पू णग पालना गनुग पनेछ ।

राजु सत्याल
शाखा अधिकृ त
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