िोक सेिा आयोग
सनरक्षा लनकाय तथा संगलित संस्था िहाशािा

परीक्षा संचािन शािा
लस.हे .इखिपिेन्ट अप्रेटर, प्रालिलिक, लिलिि, सिारी चािक, तह ५ को लिखित परीक्षा काययक्रि संशोिन गररएको सम्बन्धी सूचना
निकायः

श्री नेपाि लिद् यनत प्रालिकरण

निज्ञापि प्रकानित निनतः

२०७६/११/०२

नल.प. कायुक्रि प्रकानित निनतः

२०७८/०३/३१

संशोिन लिलत :
२०७८/०४/०६

प्रालिकरणको नि.हे .इक्विपिेन्ट अप्रेटर, प्रानिनिक, निनिि, ििारी चालक, तह ५ को नलक्वित परीक्षा परीक्षा कायुक्रि कारणिि दे हाय बिोनजि संशोिन गररएको हुँ दा िम्बक्वन्धत िबैको जािकारीका लानग
यो िूचिा प्रकानित गररएको छ । कोनभड-१९ िंक्रिण भएका उम्मेदिारहरुको लानग अलग परीक्षा केन्द्र रहिे हुँ दा परीक्षा िुरु हिभन्दा कम्तीिा ३ (तीि) घण्टा अगािै िेपाल निद् यु त प्रानिकरणिा अनििायु
रुपिा जािकारी नदिु पिेछ ।
क्र.सं.

१७

लिज्ञापन नं.

प्रा.५/आ.प्र.२१

लकलसि

आ.प्र.

पद, सेिा, सिूह, उपसिूह, तह

नि.हे .इक्विपिेन्ट अप्रेटर, प्रानिनिक,
निनिि, ििारी चालक, ५

लिखित परीक्षा लिलत सिय

संशोलित लिखित परीक्षा
काययक्रि

प्रथि पत्र

प्रथि पत्र

२०७८ िाउि ३० गते
निहािको ७:३० बजे

२०७८ िाउि ३० गते
निहािको ११:०० बजे

उ.सं.

6

लोक िेिा आयोग, अिािगर ।

द्रष्टब्यः
१. उम्मेदिारले उत्तरपुक्वस्तकािा कािो िसी भएको डटपेन/किि िात्र प्रयोग गिुुपिेछ ।
२. प्रिेि पत्र नििा कुिै पनि उम्मेदिारलाई परीक्षािा िक्वम्मनलत िगराइिे हुँ दा प्रिेशपत्र अलनिायय रुपिा साथिा लिई परीक्षा संचािन हुननभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिििा आइपुग्नुपिेछ ।
३. परीक्षा भिििा झोिा, िोबाइि फोन तथा अन्य इिोक्ट्र ोलनक्स लडभाइसहरु िैजान लनषेि गररएको छ ।
४. परीक्षा िंचालि हिे नदि अप्रत्यानित निदा पिु गएिा पनि आयोगको पूिय सूचना लिना लनिायररत परीक्षा काययक्रि स्थनगत हिे छै ि ।
५. िस्तुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंिेजी ठु लो अक्षर (Capital Letter)िा A, B, C, D लेक्विएको उत्तरलाई िात्र िान्यता नदइिे छ ।
६. परीक्षािा िम्बक्वन्धत निकायबाट जारी भएको प्रिेि पत्र िंगै आफ्िो िागररकता िा िेपाल िरकारबाट जारी भएको फोटो ििेतको कुिै पररचयपत्र अलनिायय रुपिा नलई आउिु पिेछ ।
७. आयोगबाट जारी भएको संक्रिणको लिशेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन) सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ को पालिा गरी परीक्षा िञ्चालि गररिेछ ।
८. परीक्षाथीहरु िबैले आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बारे िा िेपाल निद् युत प्रानिकरणको िेभ िाइटिा गई निद्यतीय िाध्यिबाट कोनभड िम्बन्धी स्वयि् घोषणा फाराि अलनिायय रुपिा भननयपनेछ ।
९. कोनभड - १९ िंक्रनित उम्मेदिारहरुको लानग नििे ष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररिे भएकोले त्यस्ता उम्मे दिारहरुले आफू िंक्रनित भएको जािकारी िेपाल निद् यु त प्रानिकरणिा अनिि रुपिा गराउिु पिेछ ।
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रोि नं.

परीक्षा केन्द्र

दे खि

सम्म

१

सबै

क्र.सं.

लिज्ञापन नं.

लकलसि

पद, सेिा, सिूह, उपसिूह, तह

लिखित परीक्षा लिलत सिय

संशोलित लिखित परीक्षा
काययक्रि

प्रथि पत्र

प्रथि पत्र

उ.सं.

परीक्षा केन्द्र

रोि नं.
दे खि

कोनभड - १९ िंक्रिणको िियिा िुरनक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि नदिुपिे थप निषयहरु
१. परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिुुअनघ उम्मेदिारले िाक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लानग स्यानिटाइजर र िािेपािी ििेत नलई आउिु पिेछ।
२. परीक्षाथी परीक्षाको लानग तोनकएको ििय भन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपु ग्नु पिेछ ।
३. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गदाु , बानहर निस्कुँदा र िौचालय प्रयोग गिुु पदाु नभडभाड िगररकि २ (दु ई) निटरको दू री कायि गरी क्रिैिुँग तोनकएको स्थाििा जािुपिेछ ।
४. परीक्षाथीहरु ििूहिा भेला हिे, कुराकािी गिे गिुु हुँ दैि ।
५. परीक्षािा िनटएका जििक्विले नदएको निदे ििको पूणु पालिा गिुु पिेछ ।

राजन सत्याि

नारायणप्रसाद ज्ञवाली
उपसधिव

शाखा अधिकृत
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