
निकायः निज्ञापि प्रकानित निनतः २०७८/०५/१८
लि.प. कार्यक्रम प्रकालित 

लमलतिः
२०७८/१०/२३ परीक्षा केन्द्र संिोधि निनत : २०७८/११/०९

प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

१ प्र.६/आ.प्र.९ आ.प्र.
सहार्क िेखा अलिकृत, प्रिासन, 

िेखा, िेखा, ६

२०७८ फागुन २९ गते 

लिनको २:०० बजे (संरु्क्त 

पत्र)

२०७८ चैत्र १ गते लिनको 

२:०० बजे
१३४

श्री एनलसए (NCA) किेज अफ 

मेनेजमेण्ट, अनुपमागय , मीनभवन ।

श्री कोिम्बस किेज, िंखमुि मागय, 

नर्ााँ वानेश्वर ।
१ १३४

द्रष्टब्यः  

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गनुयअलि उमे्मिवारिे  माक्स िगाई आफ्नो प्रर्ोजनको िालग स्यालनटाइजर र खानेपानी समेत लिई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षार्थी परीक्षाको िालग तोलकएको समर् भन्दा १ िण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   परीक्षार्थीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गिाय, बालहर लनस्काँ िा र िौचािर् प्रर्ोग गनुय पिाय लभडभाड नगररकन  २ (िुई) लमटरको िूरी कार्म गरी क्रमैसाँग तोलकएको स्र्थानमा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षार्थीहरु समूहमा भेिा हुने, कुराकानी गने गनुय हुाँिैन । 

५.   परीक्षामा खलटएका जनिक्तक्तिे लिएको लनिेिनको पूर्य पािना गनुय पनेछ ।

लोक सेिा आयोग

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था िहािािा

परीक्षा संचालि िािा

सहायक लेिा अनधकृत, प्रिासि, लेिा, लेिा, तह ६ को नलखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र संिोधि गररएको सम्बन्धी सूचिा

श्री िेपाल निद्युत प्रानधकरण २०७८/१०/२८

कोलभड - १९ संक्रमर्का कारर् स्र्थलगत रहेको प्रानधकरणको पूवय प्रकालित लवज्ञापन अनुसार सहार्क िेखा अलिकृत, प्रिासन, िेखा, िेखा, तह ६ को आ.प्र. तफय को परीक्षा केन्द्र िेहार् बमोलजम संिोधि गररएको हुाँिा सम्बक्तित 

सबैको जानकारीका िालग र्ो सूचना प्रकालित गररएको छ । कोलभड-१९ संक्रमर् भएका उमे्मिवारहरुको िालग अिग परीक्षा केन्द्र रहने हुाँिा परीक्षा िुरु हुनभन्दा कम्तीमा ३ (तीन) िण्टा अगावै नेपाि लवि्रु्त प्रालिकरर्मा अलनवार्य 

रुपमा जानकारी लिनु पनेछ ।

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह, उपसिूह, तह
नलखित परीक्षा निनत सिय

उ.सं. सानिक परीक्षा केन्द्र
रोल िं.

शाखा अधिकृत उपसधिव

संिोनधत परीक्षा केन्द्र

७. आर्ोगबाट जारी भएको संक्रिणको नििेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चालि तथा व्यिस्थापि)  सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ को पािना गरी परीक्षा सञ्चािन गररनेछ ।

८. परीक्षार्थीहरु सबैिे आफ्नो स्वास्थ्य अवस्र्थाको बारेमा नेपाि लवि्रु्त प्रालिकरर्को वेभ साइटमा गई लवद्यतीर् माध्यमबाट कोलभड सम्बिी स्वर्म् िोषर्ा फाराम अलनवार्य रुपमा भनुयपनेछ ।

९. कोलभड - १९ संक्रलमत उमे्मिवारहरुको िालग लविेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्र्था गररने भएकोिे त्यस्ता उमे्मिवारहरुिे आफू संक्रलमत भएको जानकारी नेपाि लवि्रु्त प्रालिकरर्मा अलिम रुपमा गराउनु पनेछ ।

कोलभड - १९ संक्रमर्को समर्मा सुरलक्षत रहन परीक्षार्थीिे ध्यान लिनुपने र्थप लवषर्हरु

राजु सत्याल नारायणप्रसाद ज्ञवाली

१. उमे्मिवारिे उत्तरपुक्तस्तकामा कालो िसी भएको डटपेि/कलि मात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ ।

२. प्रवेि पत्र लवना कुनै पलन उमे्मिवारिाई परीक्षामा सक्तम्मलित नगराइने हुाँिा प्रिेिपत्र अनििायय रुपिा साथिा नलई परीक्षा संचालि हुिुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ ।

३. परीक्षा भवनमा झोला, िोबाइल फोि तथा अन्य इलोक्ट्र ोनिक्स नडभाइसहरु लैजाि निषेध गररएको छ ।

४. परीक्षा संचािन हुने लिन अप्रत्यालित लविा पनय गएमा पलन आयोगको पूिय सूचिा नििा निधायररत परीक्षा काययक्रि स्र्थलगत हुने छैन ।

५. वसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्िा अंिेजी ठुिो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D िेक्तखएको उत्तरिाई मात्र मान्यता लिइने छ ।

६. परीक्षामा सम्बक्तित लनकार्बाट जारी भएको प्रवेि पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाि सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अनििायय  रुपमा लिई आउनु पनेछ ।
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