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कमाचारी सञ् चय कोकको प्रमखु सहायक (तह-5) पदको ललखखत परीक्षाको 
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. 307/०७९-८०, लमलत २०७९।11।30 

 

लोक सेवा आयोग, काठमाडौ कायाालयले सञ् चालन गने कमाचारी सञ् चय कोकको प्रशासन सेवा, तह 5, प्रमखु 
सहायक पदको लमलत २०७९।०3।28 गते प्रकाखशत ववज्ञापनमा काठमाडौ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका 
उम्मेदवारहरुको ललखखत परीक्षा कायाक्रम नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड र लोक सेवा 
आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको ववशके अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७७ (संशोधन 
सवहत) को पालना गने गराउने गरी तपखशलको लमलत, समय र स्थानमा सञ्चालन हनु ेभएकोले सम्बखन्द्धत सबैको जानकारीको 
लालग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ। तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्द्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन उम्मेदवारहरुलाई 
सखम्मललत गराइने छैन।  

साथै सहयोगी लेखक आवश्यक पने उम्मेद वारहरुले सहयोगी लेखक माग गनुा पने कारण र प्रमाणसवहतका 
कागजात संलग्न राखी लोक सेवा आयोग लनयमावली, २०७९ को लनयम ६८(१) बमोखजम परीक्षा सरुु हनुे लमलत भन्द्दा 
१० (दश) ददन अगावै यस कायाालयमा लनवेदन ददन ुपनेछ। परीक्षाथीहरूले अलनवाया रूपमा पालना गनुापने ववकयहरू 
रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेख गररएको छ। 

तपशिल 

परीक्षा कायाक्रम 

ववज्ञापन नं. पद, सेवा र 
तह 

पत्र ववकय अवलध 

ललखखत परीक्षाको लमलत  
र समय 

23/०७8-79 
(आ.प्र.) र 

39/०७8-79 

(खलुा) 
 

प्रमखु 
सहायक, 

प्रशासन- 5 

प्रथम व्यवस्थापन, लेखा र कम््यटुर 
सम्बन्द्धी (लबकयगत) 

३ घण्टा 
 

२०७9।12।14 गते, 

ददनको २:०० बजे 

(संयकु्त पत्र) 

दितीय सेवा सम्बन्द्धी (लबकयगत) 
३ घण्टा 

 

२०७9।12।15 गते, 

ददनको २:०० बजे 

(संयकु्त पत्र) 
 
 

ललखखत परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

1  1 देखख 200 सम्म 200 भाइबे्रन्द्ट इखन्द्ष्टच्यूट, पतुलीसडक 

2  201 देखख 400 सम्म 200 
प्रोफेशनल इखन्द्गल्ड एकेडेमी (क), (PEA) बी ब्लक, 

(परुानो SEA), थापाथली  

http://www.psc.gov.np/
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

3  401 देखख 600 सम्म 200 
प्रोफेशनल इखन्द्गल्ड एकेडेमी (ख), (PEA) बी ब्लक, 

(परुानो SEA), थापाथली  

4  

601 देखख 741 सम्म र आ.प्र. तफा का 
दरखास्त स्वीकृत भएका सवै 
उम्मेदवारहरु 

141 र 
5 जना 

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय, अनामनगर 

 

रष्टव्य १M-  
1. परीक्षा सञ्चालन हनेु ददन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पलन आयोगको पूवा सूचना ववना लनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा 

स्थलगत हनेुछैन।  
2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ। 

3. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्द्य इलेक्रोलनक लडभाइसहरु लैजान लनकेध गररएको छ। 

4. प्रवेश पत्र ववना कुनै पलन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सखम्मललत नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र अलनवाया रूपमा साथमा ललइा परीक्षा 
सञ्चालन हनुभुन्द्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्नपुनेछ। 

5. परीक्षामा प्रवेश-पत्र सुँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अलनवाया रूपमा 
ललइा आउनपुनेछ। 

रष्टव्य २M- कोलभड-१९ संक्रमणबाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले अलनवाया पालना गनुापने थप ववकयहरू 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अखघ उम्मेदवार स्वयंले कखम्तमा माक्स, स्यालनटाइजर तथा आफ्नो लालग वपउने पानीको 
अलनवाया व्यवस्था गनुा पनेछ । 

2. परीक्षामा खवटएका जनशखक्तले ददएको लनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

3. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, बावहर लनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा लभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी 
क्रमैसुँग तोवकएको स्थानमा जानपुने छ । 

4. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हनुे, कुराकानी गने गनुा हुुँदैन । 

5. कोलभड-१९ बाट तत्काल संक्रलमत भएका परीक्षाथीहरूका लालग ववशेक केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँदा संक्रलमत परीक्षाथीले 
आफू संक्रलमत भएको जानकारी कायाालयको टेललफोन नं. ०१-4771982 वा मोवाइल नं. 9841777670 वा 
9849409409 र कमाचारी सञ् चय कोक तफा को मोवाइल नं. 9851078965 मा सम्पका  गरी अलिम जानकारी 
ददन ुपनेछ । 

 
 

 

__________________ 

(वववपन कुमार महासेठ) 
कम््यटुर अपरेटर 

____________ 

 (ददललप पौडेल) 
नायव सबु्वा 

_______________ 

 (चन्द्रकान्द्त लनरौला) 
उपसखचव 
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