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नि.प. काययक्रि प्रकानित 

निनतः
२०७८/१२/१७ परीक्षा केन्द्र निर्ायरण निनत : २०७९/०२/१२
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१ ७५/२०७८/७९
खुिा तथा 

सिािेिी

सहायक िेखा अनर्कृत, प्रिासि, 

िेखा, ६

२०७९ असार ३ गते 

नििको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ असार ५ गते 

नििको २:०० बजे
४००

श्री पुष्पिाि िेिोररयि किेज, 

चािनहि ।

श्री नििायक नसद्ध (VS) 

किेज , चािनहि ।
J-601 J-1000

द्रष्टब्यः  

संशोद्वित परीक्षा केन्द्र

९. कोनिड - १९ संक्रनित उमे्मििारहरुको िानग नििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररिे िएकोिे त्यस्ता उमे्मििारहरुिे आफू संक्रनित िएको जािकारी िेपाि टेनिकि (िेपाि िूरसञ्चार कम्पिी निनिटेड) 

िा अनिि रुपिा गराउिु पिेछ ।

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा द्विकाय तथा संगद्वित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालि शािा

७. आयोगबाट जारी िएको संक्रमणको द्ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालि तथा व्यवस्थापि)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पाििा गरी परीक्षा सञ्चािि गररिेछ ।

८. परीक्षाथीहरु सबैिे आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेिा िेपाि टेनिकि (िेपाि िूरसञ्चार कम्पिी निनिटेड) को िेि साइटिा गई निद्यतीय िाध्यिबाट कोनिड सम्बन्धी स्वयि् घोषणा फाराि अनििायय 

रुपिा ििुयपिेछ ।

१. उमे्मििारिे उत्तरपुस्तस्तकािा कालो मसी भएको डटपेि/कलम िात्र प्रयोग गिुयपिेछ ।

२. प्रिेि पत्र नििा कुिै पनि उमे्मििारिाई परीक्षािा सस्तम्मनित िगराइिे हुँिा प्रवेशपत्र अद्विवायय रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा ििििा आइपुगु्नपिेछ ।

३. परीक्षा ििििा झोला, मोबाइल फोि तथा अन्य इलोक्ट्र ोद्विक्स द्वडभाइसहरु लैजाि द्विषेि गररएको छ ।

४. परीक्षा संचािि हिे निि अप्रत्यानित नििा पिय गएिा पनि आयोगको पूवय सूचिा द्वविा द्वििायररत परीक्षा काययक्रम स्थनगत हिे छैि ।

५. िसु्तगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्िा अंिेजी ठुिो अक्षर (Capital Letter)िा  A, B, C, D िेस्तखएको उत्तरिाई िात्र िान्यता निइिे छ ।

६. परीक्षािा सम्बस्तन्धत निकायबाट जारी िएको प्रिेि पत्र संगै आफ्िो िागररकता िा िेपाि सरकारबाट जारी िएको फोटो सिेतको कुिै पररचयपत्र अद्विवायय रुपिा निई आउिु पिेछ ।

सहायक लेिा अद्विकृत, प्रशासि, लेिा, तह ६ को द्वलखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र संशोिि गररएको सम्बन्धी सूचिा

श्री िेपाल टेद्वलकम (िेपाल 

दूरसञ्चार कम्पिी द्वलद्वमटेड)

परीक्षा केन्द्र संशोिि 

द्वमद्वत : २०७९/०२/३०

िेपाल टेद्वलकमको पूिय प्रकानित निज्ञापि अिुसार खुिा तथा सिािेिी तफय को सहायक िेखा अनर्कृत, प्रिासि, िेखा, तह ६ को निम्न परीक्षा केन्द्र िेहाय बिोनजि संिोर्ि गररएको  हुँिा सम्बस्तन्धत सबैको जािकारीका िानग यो सूचिा 

प्रकानित गररएको छ । कोनिड-१९ संक्रिण िएका उमे्मििारहरुको िानग अिग परीक्षा केन्द्र रहिे हुँिा परीक्षा िुरु हििन्दा कम्तीिा ३ (तीि) घण्टा अगािै िेपाि टेनिकि (िेपाि िूरसञ्चार कम्पिी निनिटेड) िा अनििायय रुपिा जािकारी 

नििु पिेछ ।

क्र.सं. द्ववज्ञापि िं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. साद्ववक परीक्षा केन्द्र
रोल िं.
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संशोद्वित परीक्षा केन्द्रक्र.सं. द्ववज्ञापि िं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. साद्ववक परीक्षा केन्द्र
रोल िं.

२.   परीक्षाथी परीक्षाको िानग तोनकएको सिय िन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पिेछ ।

 

प्रकाश गुरुङ्ग

उपसद्वचव

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा िेिा हिे, कुराकािी गिे गिुय हुँिैि । 

५.   परीक्षािा खनटएका जििस्तक्तिे निएको नििेििको पूणय पाििा गिुय पिेछ ।

राजु सत्याल

शािा अद्विकृत

कोद्वभड - १९ संक्रमणको समयमा सुरद्वक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि द्वदिुपिे थप द्ववषयहरु

१.   परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिुयअनघ उमे्मििारिे  िाक्स िगाई आफ्िो प्रयोजिको िानग स्यानिटाइजर र खािेपािी सिेत निई आउिु पिेछ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिाय , बानहर निस्कुँ िा र िौचािय प्रयोग गिुय पिाय निडिाड िगररकि २ (िुई) निटरको िूरी कायि गरी क्रिैसुँग तोनकएको स्थाििा जािुपिेछ ।
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