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नायव सुब्बा वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना ।
सूचना नं. 18/०७७-७८

,

मममि २०७७/०9/12

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय, काठमाडौंको ववज्ञापन नं. 11902-11908/076-77 (खुला िथा

समावेशी) एकीकृि परीक्षा प्रणाली अन्द्िगाि रा.प.अनं. प्रथम श्रे णी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लामग परीक्षा केन्द्र हे टौंडा
राखी online बाट दरखास्ट फाराम स्वीकृि गराइ प्रथम चरणको परीक्षा उत्तिणा भएका सम्पूणा उम्मेदवाहरुको द्वििीय चरणको
प्रमियोमगिात्मक मलत्तखि परीक्षा कोमभड-19 का कारण स्थमगि भएकोमा पुन: प्रकात्तशि परीक्षा कायाक्रम अनुसार नेपाल
सरकारले िोकेको स्वास््य सुरक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड पालना गने गराउने गरी दे हाय बमोत्तिमको मममि, समय र स्थानमा
सञ्चालन हुने भएकोले सम्बत्तन्द्धि सबैको िानकारीको लागी यो सूचना प्रकात्तशि गररएको छ ।

परीक्षा कायाक्रम

क्र.सं .

पद/सेवा/समूह/उप-समूह

ववषय

परीक्षा मममि र समय

द्वििीय पत्र

1

नायब सुब्बा वा सो सरह /
ु
एकीकृि िथा सं यक्त

समसामवयक अध्ययन र
सावािमनक सेवा व्यवस्थापन

समय अवमध

2077/09/26,
द्वदनको 1:00 बिे

2 घण्टा 30 ममनेट

(सबै समूहका लामग)

2

नायब सुब्बा वा सो सरह /

2077/09/27,

न्द्याय/ न्द्याय

द्वदनको 1:00 बिे

नायब सुब्बा वा सो सरह /

3

2077/09/28,

प्रशासन, प्रशासन, व्य.सं सद /
सामान्द्य प्रशासन

4
5
6

नायब सुब्बा वा सो सरह /
प्रशासन/ लेखा र लेखापरीक्षण

िृिीय पत्र
सेवा, समूह सम्बन्द्धी

द्वदनको 1:00 बिे
2077/09/29,
द्वदनको 1:00 बिे

नायब सुब्बा वा सो सरह /

2077/10/02,

प्रशासन/ रािस्व

द्वदनको 1:00 बिे

नायब सुब्बा वा सो सरह /

2077/10/03,

परराष्ट्र

द्वदनको 1:00 बिे

2 घण्टा 30 ममनेट

2 घण्टा 30 ममनेट

2 घण्टा 30 ममनेट
2 घण्टा 30 ममनेट
2 घण्टा 30 ममनेट

परीक्षा भवन
उम्मेदवारहरुको नम्बर/रोल नं.
लोक सेवा आयोग हेटौंडा कायाालय, हेटौंडा परीक्षा

परीक्षा भवन
श्री हेटौंडा क्याम्पस , हेटौंडा

केन्द्र राखी प्रथम चरण परीक्षामा उिीणा सम्पूणा
परीक्षाथीहरु

द्रष्टव्य:-१

क) परीक्षा सञ्चालन हुने दिन अप्रत्याशित बििा पनन गएमा आयोगको पि
ू न सच
ू ना विना ननर्ानररत कायनक्रम अनुसारको
परीक्षा स्थगगत हुनेछैन ।
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ख) परीक्षा भिनमा मोिाईल तथा बिर्त
ु ीय सामाग्री ननषेर् गररएको छ ।
ग) िस्तुगत िहुिक
ै ल्पपक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रयोग गनन पाईने छै न ।
घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनप
ुन ननेछछ ।

ङ) परीक्षाथीले अननिायन रुपमा आफ्नो प्रिेिपत्र शलई परीक्षा भिनमा जानप
ु ननेछछ ।
च) तोककएको परीक्षा केन्द्र िाहे क अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराईने छै न ।

छ) परीक्षाथीले परीक्षामा आंउिा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र िा सरकारी कायानलयिाट जारी भएको फोटो सदहतको
कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र शलई उपल्स्थत हुनप
ु ननेछछ ।

द्रष्टव्य:- २ संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)सम्बन्धी मापदण्ड , २०७७
अनुसार परीक्षाथीले दे हायका ववषयहरुको पूणा पालना गनुप
ा नेछ ।

क) परीक्षा िरु
ु हुनु भन्द्िा १ घण्टा ३० शमनेट अगाडी परीक्षा केन्द्रमा आईपुग्नु पननेछछ ।
ख) परीक्षा केन्द्र प्रिेि गनुन अनघ अननिायन रुपमा मास्क लगाउनु पननेछछ । साथै उम्मेििार स्ियमले आफ्नो प्रयोजनको
लागग स्याननटाईजर तथा खानेपानीको व्यिस्था गनप
ुन ननेछछ ।

ग) परीक्षा केन्द्र प्रिेि गिान िौचालय जााँिा आाँउिा परीक्षा केन्द्रिाट िादहरीीँिा एकआपसमा िई
ु शमटरको िरु ी कायम
गनप
ुन ननेछछ ।

घ) उत्तरपुल्स्तकामा रहे को खाली स्थान काटी उत्तरपल्ु स्तका गन्द्ती गरी िुझाई हस्ताक्षर गरर िाहीर जानप
ु ननेछछ ।
ङ) परीक्षामा खदटएका जनिल्क्तले दिएको ननिनेछ िन पूणन पालान गनुन पननेछछ ।

च) कोशभड-१९ िाट संक्रशमत परीक्षाथीहरुका लागी सम्िल्न्द्र्त परीक्षा केन्द्रमा बबशेष परीक्षा केन्द्रको ब्यिस्था
गरीएको हुाँिा साँक्रशमत परीक्षाथीहरुले मोिाईल नंिर ९८५५०१९३०२ , ९८४१३०७८५४ र ९८४५३०९८२८ मा सम्पकन
गनन हुन अनुरोर् गरीन्द्छ ।

कान्तिराज मैनाली
नायब सब्ु बा

िेज प्रसाद दाहाल
उप-सन्िब

