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नाम, थर: दोर्ण बहादरु केसी

यस बकबाट देहाय बमोजिमको ममतिमा मिइने उपयक्ति पदको प्रतियोगििात्ममक मिखिि िथा अन्तिर्वाािा परीक्षाामा िपाईिाई

सज ममिि हन अनमति ददइएको छ । वर्वाज्ञाापनमा िोककएको शि परा नभएको र्वाा प्रचमिि कानन अनसार नभएको ठहर भएमा

िनसकै अबस्थाथामा पतन यो अनमति पत्र रद्दद हनेछ ।
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िारी िनको दस्थाििि
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उ मेदर्वाारको दस्थाििि

िुल्लािा िथा समार्वाेशी प्रतियोगििात्ममक मिखिि/अन्तिर्वाािा परीक्षााको

परीक्षाा केन्त :

प्रर्वाेश पत्र

क्र.सं. पत्र ममति

१ पर्वा योग्ययिा

२ प्रथम पत्र २०७९ िेठ २५ ििे ददउसो २:०० बिे

३ द्दवर्वािीय पत्र २०७९ िेठ २६ ििे ददउसो २:०० बिे

श्रेी िोक सेर्वाा आयोि, बुटर्वाि कायाियिे तनिारर्ण

िरे बमोजिम हुनेछ ।

१. उ मेदर्वाारिे उत्तर पजस्थािकामा कािोमसी भएको किम र्वाा डटपेन मात्र प्रयोि िन पनछ ।

२. प्रर्वाेश पत्र वर्वाना कनै पतन उ मेदर्वाारिाई परीक्षाामा सज ममिि निराइने हंदा अतनर्वााय रुपमा प्रर्वाेश—पत्र र आफ्नोनो सक्तकि

नािररकिा साथमा मिई परीक्षाा संचािन हन भन्तदा १ घण्टाटा अिारै्वा परीक्षाा भर्वानमा आईपग्यन पनछ ।

३. परीक्षााको निीिा प्रकामशि भएपतछ अन्तिरर्वाािा हने ददनमा पतन प्रर्वाेश—पत्र अतनर्वााय छ ।

४. परीक्षाा भर्वानमा मोर्वााइि फोन ििायिका वर्वाद्दयिीय उपकरर्ण तनषेि िररएकोछ ।

५. पुर्वा योग्ययिा परीक्षाामा क्तयल्लाकिेटर प्रयोि िन पाइनेछैन ।

६. परीक्षाा हिमा ककिार्वा, कापी, कािि, चीट आदद ल्लायाउन िैिान हदैन । परीक्षााथ िे आपसमा कराकानी र संकेि िन हदैन ।

७. परीक्षााथ िे आफुिे परीक्षाा ददएकोददनमा आफ्नोनो हाजिर िन छट भएकोभए िरुन्ति िबर िरी हाजिर िन पनछ ।

८. परीक्षाा यस कायाियको वर्वाज्ञाापन सचनामा उल्लािेखिि कायक्रम अनसार हनेछ ।

९. परीक्षाा हि मभत्र हल्लािा िनू हदैन । कनै उ मेदर्वाारिे प्रश्नन—पत्रमा अस्थापष्ठट अक्षार भएमा सोध्नून पदा पतन परीक्षाामा उठी अरुिाई

बािा नपन िरी सोध्नून पनछ ।

१०. उ मेदर्वाारहरुिे आफ कोमभड– १९ संक्रममि भएमा संक्रममि भएको िानकारी बकको मानर्वा संशािन वर्वाभाि र स बन्तिीि परीक्षाा

केन्त मा अग म रुपमा िराउनपनछ ।

११. अन्तय तनयमहरुको स बन्तिमा िोक सेर्वाा आयोि द्दर्वाारा तनिारर्ण िरे र्वामोजिम हनेछ ।

पर क्षाार्थी िे पािना गनपन ननयिहरु


