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प्रथि पत्र वितीर् पत्र तृतीर् पत्र देखि सम्म

१ ६-१०/०७८/७९
खुला तथा 

समावेशी

ATC Licensing, Aerodrome 

Control and AFIS Course, AAA- 

010 (प्रशशक्षाथी)

२०७९ साउन २७ गते 

शिनको १:०० बजे (४५ 

शमनेट)

२०७९ साउन २७ गते 

शिनको २:०० बजे (३० 

शमनेट)

२०७९ साउन २७ गते 

शिनको ३:०० बजे (१ घण्टा 

३० शमनेट)

314
श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ ३१४

२ १-५/०७८/७९
खुला तथा 

समावेशी

Basic Aerodrome Rescue and 

Fire Fighting Course, ARFF-013 

(प्रशशक्षाथी)

-

२०७९ साउन २८ गते 

शबहानको ११:०० बजे 

(३० शमनेट)

२०७९ साउन २८ गते 

शिनको १२:०० बजे (१ 

घण्टा ३० शमनेट)

183
श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ ९२८

द्रष्टब्यिः  

८. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा नेपाल नागररक उड्डयन प्रशशक्षण प्रशतष्ठानको वेभ साइटमा गई शवद्यतीय माध्यमबाट कोशभड सम्बन्धी स्वयम् घोषणा फाराम अशनवायय रुपमा भनुयपनेछ ।

९. कोशभड - १९ संक्रशमत उमे्मिवारहरुको लाशग शवशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने भएकोले त्यस्ता उमे्मिवारहरुले आफू संक्रशमत भएको जानकारी नेपाल नागररक उड्डयन प्रशशक्षण प्रशतष्ठानमा अशिम रुपमा गराउनु पनेछ ।

३. परीक्षा भवनमा झोिा, िोबाइि फोन तथा अन्य इिोक्ट्र ोवनक्स विभाइसहरु िैजान वनषेध गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालन हुने शिन अप्रत्याशशत शविा पनय गएमा पशन आर्ोगको पूिय सूचना विना वनधायरित पिीक्षा कार्यक्रि स्थशगत हुने छैन ।

५. वसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अंिेजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेखखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता शिइने छ ।

६. परीक्षामा सम्बखन्धत शनकायबाट जारी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै परिचर्पत्र अवनिार्य  रुपमा शलई आउनु पनेछ ।

७. आयोगबाट जारी भएको संक्रिणको वििेष अिस्थािा पिीक्षा (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन)  सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ (संशोधन सशहत) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गररनेछ ।

पिीक्षा केन्द्र
िोि नं.

१. उमे्मिवारले उत्तरपुखस्तकामा कािो िसी भएको िटपेन/किि मात्र प्रयोग गनुयपनेछ ।

२. प्रवेश पत्र शवना कुनै पशन उमे्मिवारलाई परीक्षामा सखम्मशलत नगराइने हुुँिा प्रिेिपत्र अवनिार्य रुपिा साथिा विई पिीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ ।

२०७९/०४/०१

िोक सेिा आर्ोग

सुिक्षा वनकार् तथा संगवित संस्था िहािािा

पिीक्षा संचािन िािा

ARFF-013 ि AAA-010 तफय को प्रविक्षाथी छनौटको विखित पिीक्षा कार्यक्रि वनधायिण सम्बन्धी  सूचना

शनकायः श्री नेपाि नागरिक उड्डर्न प्रविक्षण प्रवतष्ठान

प्रवतष्ठानको पूवय प्रकाशशत शवज्ञापन अनुसार Basic ARFF-013 र ATC (AAA-010) को प्रशशक्षाथी छनौट तफय को िुिा तथा सिािेिी  तफय को विखित पिीक्षा कार्यक्रि  िेहाय बमोशजम हुने गरी शनधायरण गररएको हुुँिा 

सम्बखन्धत सबैको जानकारीका लाशग यो सूचना प्रकाशशत गररएको छ । कोशभड-१९ संक्रमण भएका उमे्मिवारहरुको लाशग शवशेष परीक्षा केन्द्र रहने हुुँिा परीक्षा शुरु हुनभन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगावै नेपाल नागररक 

उड्डयन प्रशशक्षण प्रशतष्ठानमा अशनवायय रुपमा जानकारी शिनु पनेछ ।

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह
विखित पिीक्षा विवत ि सिर् उमे्मदिाि 

संख्या

CAAN_T_Exm_Scheduling_Center Page 1 of 2



प्रथि पत्र वितीर् पत्र तृतीर् पत्र देखि सम्म
पिीक्षा केन्द्र

िोि नं.
क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित पिीक्षा विवत ि सिर् उमे्मदिाि 

संख्या

राजु सत्याल प्रकाश गुरुङ्ग

शाखा अशधकृत उपसशचव

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिाय , बाशहर शनस्कुँ िा र शौचालय प्रयोग गनुय पिाय शभडभाड नगररकन २ (िुई) शमटरको िूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोशकएको स्थानमा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुय हुुँिैन ।

कोशभड - १९ संक्रमणको समयमा सुरशक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान शिनुपने थप शवषयहरु

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुयअशघ उमे्मिवारले  अवनिार्य रुपिा माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लाशग स्याशनटाइजर र खानेपानी समेत शलई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लाशग तोशकएको समय भन्दा १ घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ ।

५.   परीक्षामा खशटएका जनशखिले शिएको शनिेशनको पूणय पालना गनुय पनेछ ।
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