
निकायः विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७६/१०/१०
परीक्षा केन्द्र संशोधि निर्णय 

निनि

प्रथि पत्र नििीय पत्र देखि सम्म

१ ८६-८७/२०७६-७७
खुला तथा 

िधेसी
सहायक (कम्प्युटर), प्राविवधक, विविध, ४

२०७७ िाघ २९ गते 

विनको २:०० बजे
- १००

श्री वहिालयन कलेज, 

(Bachelor Block), कोटेश्वर ।

श्री िहेन्द्र भिन िा.वि., 

सानोगौचरण ।
५०१ ६००

२ ७४-७६/२०७६-७७
खुला तथा 

सिािेिी
िररष्ठ सहायक (लेखा), अप्राविवधक, लेखा, ५

२०७७ फागुन २ गते 

विनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७७ फागुन ३ गते 

विनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

१००
श्री वहिालयन कलेज, 

(Bachelor Block), कोटेश्वर ।

श्री िहेन्द्र भिन िा.वि., 

सानोगौचरण ।
२०१ ३००

द्रष्टब्यः 

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा निकाय िथा संगनिि संस्था िहाशािा

परीक्षा संचालि शािा

परीक्षा केन्द्र संशोधि गररएको सम्बन्धी  सूचिा

िेपाल आयल निगि
वल.प. काययक्रि प्रकावित 

विवतिः
२०७७/०९/१९ १०/२१/२०७७

निगिको विवत २०७७/०९/१९ िा प्रकावित परीक्षा काययक्रि अनुसार वनम्न विवत र सियिा सञ्चालन हुने गरी तय गररएको परीक्षा केन्द्र वििेष कारणिस िेहाय बिोवजि संशोधि गररएको हुुँिा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित 

गररएको छ ।

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेवा, सिूह/उपसिूह/ िह
नलखिि परीक्षा निनि र सिय उमे्मदवार 

संख्या
सानवक परीक्षा केन्द्र संशोनधि पररक्षा केन्द्र

रोल िं.

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

१. उमे्मदवारले उत्तरपुखिकािा कालो िसी भएको डटपेि/कलि िात्र प्रयोग गिुणपिेछ ।

२. प्रवेश पत्र नविा कुिै पनि उमे्मदवारवालाई परीक्षािा सखम्मनलि िगराइिे हुँदा प्रवेशपत्र अनिवायण रुपिा साथिा नलई परीक्षा संचालि हिुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवििा आइपुगु्नपिेछ ।

३. परीक्षा भवििा झोला, िोिाइल फोि िथा अन्य इलोक्ट्र ोनिक्स नडभाइसहरु लैजाि निषेध गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालि हिे नदि अप्रत्यानशि नवदा पिण गएिा पनि आयोगको पूवण सूचिा नविा निधाणररि परीक्षा कायणक्रि स्थनगि हिे छैि ।

५. विुगि िहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अङ््गरेजी िुलो अक्षर (Capital Letter) िा A, B, C, D लेखिएको उत्तरलाई िात्र िान्यिा नदइिे छ ।

६. परीक्षािा सम्बखन्धि निकायिाट जारी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्िो िागररकिा वा िेपाल सरकारिाट जारी भएको फोटो सिेिको कुिै पररचयपत्र अनिवायण रुपिा नलई आउिु पिेछ ।

कोनभड - १९ संक्रिर्को सियिा सुरनक्षि रहि परीक्षाथीले ध्याि नदिुपिे थप नवषयहरु

१.   परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुयअवघ उमे्मििारले  िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यावनटाइजर र खानेपानी सिेत वलई आउनु पनेछ। 

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको सिय भन्दा एक घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पनेछ । 

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिाय, बावहर वनस्कुँ िा र िौचालय प्रयोग गनुय पिाय वभडभाड नगररकन २ (िुई) विटरको िूरी कायि गरी क्रिैसुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ । 

५.   परीक्षािा खवटएका जनिन्धक्तले विएको वनिेिनको पूणय पालना गनुय पनेछ ।

राजु सत्याल नारायणप्रसाद ज्ञवाली

शाखा अधिकृत उपसधिव
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