लोक सेिा आयोग

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था िहािािा
परीक्षा संचालि िािा

परीक्षा केन्द्र संिोधि गररएको सम्बन्धी सूचिा
निकायः

श्री दु ग्ध निकास संस्थाि

निज्ञापि प्रकानित निनतः

2076/07/29

नल.प. काययक्रि प्रकानित निनतः

2077/09/14

परीक्षा केन्द्र संिोधि निनत :

2077/10/02

संस्थािको दमदत २०७७/०९/१४ मा प्रकादशत पिीक्षा कायग क्रम अनुसाि दनम्न दमदत ि समयमा सञ्चालन हुने गिी तय गरिएको पिीक्षा केन्द्र दवशे ष कािर्वस िे हाय बमोदजम संिोधि गरिएको हुँ िा सम्बल्लित सबैको जानकािीका लादग यो सूचना
प्रकादशत गरिएको छ ।
क्र.सं .

निज्ञापि िं.

नकनसि

१

३८/०७६/७७

खुला तथा
समावेशी

पद, सेिा, सिूह/उपसिूह / तह

नलखित परीक्षा निनत र सिय
प्रथि पत्र

२०७७ माघ १९ गते
लेखापाल/वरिष्ठ सहायक खजाञ्ची, प्रशासन,
दिनको १:०० बजे
लेखा, ५
(संयुक्त पत्र)

नितीय पत्र

उम्मे दिार
संख्या

सानिक परीक्षा केन्द्र

संिोनधत परीक्षा केन्द्र

१२७

श्री दवजय स्मािक मा.दव.,
दिल्लिवजाि ।

श्री एनदसए (NCA) कलेज अफ
मेनेजमेण्ट, अनुपमागग , मीनभवन ।

२०७७ माघ २१ गते
दिनको १:०० बजे

द्रष्टब्यः
१. उम्मेिवािले उत्तिपु ल्लिकामा कालो मसी भएको िटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुगपनेछ ।
२. प्रवेश पत्र दवना कुनै पदन उम्मेिवािवालाई पिीक्षामा सल्लम्मदलत नगिाइने हुँ िा प्रवेशपत्र अदनवायग रुपमा साथमा दलई पिीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै पिीक्षा भवनमा आइपुग्नुपनेछ ।
३. पिीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अन्य इलोक्ट्र ोदनक्स दिभाइसहरु लैजान दनषेध गरिएको छ ।
४. पिीक्षा संचालन हुने दिन अप्रत्यादशत दविा पनग गएमा पदन आयोगको पूवग सूचना दवना दनधागरित पिीक्षा कायगक्रम स्थदगत हुने छै न ।
५. विु गत बहुउत्ति (Multiple Choice) प्रश्नको उत्ति लेख्िा अंग्रेजी ठु लो अक्षि (Capital Letter)मा A, B, C, D लेल्लखएको उत्तिलाई मात्र मान्यता दिइने छ ।
६. पिीक्षामा सम्बल्लित दनकायबाट जािी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागरिकता वा नेपाल सिकािबाट जािी भएको फोटो समेतको कुनै परिचयपत्र अदनवायग रुपमा दलई आउनु पनेछ ।

कोनिड - १९ संक्रिणको सियिा सुरनक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि नदिुपिे थप निषयहरु
१. पिीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुगअदघ उम्मेिवािले माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लादग स्यादनटाइजि ि खानेपानी समेत दलई आउनु पनेछ।
२. पिीक्षाथी पिीक्षाको लादग तोदकएको समय भन्दा एक घण्टा अगावै पिीक्षा केन्द्रमा आइपु ग्नु पनेछ ।
३. पिीक्षाथीहरु पिीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिाग, बादहि दनस्कँिा ि शौचालय प्रयोग गनुग पिाग दभिभाि नगरिकन २ (िु ई) दमटिको िू िी कायम गिी क्रमैसँग तोदकएको स्थानमा जानुपनेछ ।
४. पिीक्षाथीहरु समूहमा भेला हुने, कुिाकानी गने गनुग हुँ िैन ।
५. पिीक्षाथीले उत्तिपु ल्लिकामा लेल्लखसके पश्चात बाँकी िहे को उत्तिपुल्लिकाको खाली स्थान स्वयं ले काटी बुझाउनु पनेछ ।
६. पिीक्षामा खदटएका जनशल्लक्तले दिएको दनिे शनको पूर्ग पालना गनुग पनेछ ।
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