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सससियर प्रेस म्याि पदको सलखखत परीक्षाको परीक्षा भवि कायम गररएको सूचिा
सूचिा िं. ७३/०७७-७८, समसत २०7७/१०/२६

यस कायाालयको ववज्ञापि िम्बर १२०४४÷०७६-७७ (खुला), िेपाल खशक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापि उपमूहको राजपत्र अिंवकत प्रथम श्रे णी (प्राववसिक), सससियर प्रेस म्याि पदमा काठमाडौं
परीक्षा केन्द्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षाथीहरुको सलखखत परीक्षा कायाक्रम यस पूव ा कोसभड-१९ को ववश्वव्यापी महामारीको कारण स्थसगत गररएकोमा लोक सेवा आयोगको समसत
२०७७/०८/२५ गतेको सिणायबाट िेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सुरक्षा सम्बन्द्िी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत सं क्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालि तथा व्यवस्थापि)

सम्बन्द्िी मापदण्ड, २०७७ को पालिा गिे गराउिे गरी सिम्ि समसत र समयमा सिम्िािुसारका परीक्षा भविहरुमा प्रसतयोसगतात्मक सलखखत परीक्षा सञ्चालि हुिे भएकोले सम्बखन्द्ित सबैको जािकारीको

ु न्द्दा
लासग यो सूचिा प्रकाखशत गररएको छ।तोवकएको परीक्षा भवि बाहेक अन्द्य परीक्षा भविहरुमा कुिै पसि उम्मेदवारहरुलाई सखम्मसलत गराइिे छै ि। तोवकएको परीक्षा भविमा परीक्षा शुरु हुिभ
कखम्तमा एक घण्टा अगावै पुग्िु हुि अिुरोि छ। परीक्षाथीहरूले असिवाया रूपमा पालिा गिुप
ा िे ववषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेख गररएको छ।

सलखखत परीक्षा कायाक्रम तथा परीक्षा भवि

क्र.सं .

ववज्ञापि िम्वर

पद

सलखखत परीक्षा समसत, समय र अवसि

उम्मेदवारहरुको

उम्मेदवार

रोल िम्वर

सं ख्या

परीक्षा भवि

२०७७/११/११ गते
१.

१२०४४/०७६-७७
(खुला)

सससियर प्रेस म्याि

ववहािको ८M०० बजे

३१०००१ दे खख

(४५ समिेट)

३१००३० सम्म

३० जिा

श्री सभमसेिगोला मा.वव., ियााँबािेश्वर।

(वस्तुगत बहुवैकखल्पक)
द्रष्टव्य १M1.

परीक्षा सञ्चालि हुिे ददि अप्रत्याखशत ववदा पिा गएमा पसि आयोगको पूव ा सू चिा वविा सििााररत कायाक्रम अिुसारको परीक्षा स्थसगत हुिेछैि ।

2.

परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गिुपा िेछ ।

3.

काठमाडौ परीक्षा केन्द्द्र बाहे क अन्द्यत्र परीक्षा केन्द्द्रका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइािे छै ि ।

4.

परीक्षा भविमा झोला, मोवाइल फोि तथा अन्द्य इले क्ट्रोसिक सडभाइसहरु लै जाि सिषेि गररएको छ।

5.

ु न्द्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भविमा आइपुग्िुप िेछ ।
प्रवेश पत्र वविा कु िै पसि उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सखम्मसलत िगराइिे हुाँदा प्रवेशपत्र असिवाया रूपमा साथमा सलइा परीक्षा सं चालि हुिभ

6.

परीक्षामा प्रवेश पत्र साँगै आफ्िो िागररकता वा िेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कु िै पररचयपत्र असिवाया रूपमा सलइा आउिुप िेछ ।

द्रष्टव्य २M- कोसभड-१९ सं क्रमणबाट सुरखक्षत रहि परीक्षाथीले असिवाया पालिा गिुपा िे थप ववषयहरू
1.
2.
3.
4.
5.
6.

परीक्षा केन्द्द्रमा प्रवेश गिुा अखघ उम्मेदवार स्वयमले कखम्तमा माक्ट्स, स्यासिटाइजर तथा आफ्िो लासग खािेपािीको असिवाया व्यवस्था गिुा पिे छ ।
उम्मेदवारले परीक्षा केन्द्द्रमा प्रवेश गदाा र सिस्कदा सभडभाड िगरीकि एकआपसमा दुइा समटरको दूरी कायम गिुा पिे छ ।
परीक्षामा खवटएका जिशखिले ददएको सिदे शिको पूण ा पालिा गिुप
ा िेछ ।

परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्द्रमा प्रवेश गदाा, बावहर सिस्कदा, शौचालय प्रयोग गिुप
ा दाा सभडभाड िगररकि दूरी कायम गरी क्रमैसाँग तोवकएको स्थािमा जािुपिेछ ।
परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुिे, कुराकािी गिे गिुा हुाँदैि ।

कोसभड-१९ बाट सं क्रसमत परीक्षाथीहरूका लासग ववशेष केन्द्द्रको व्यवस्था गररिे हुाँदा सं क्रसमत परीक्षाथीले आफू सं क्रसमत भएको जािकारी कायाालयको टे सलफोि िं. ०१-४११५८३४ मा सम्पका गरी असिम जािकारी
ददिु पिेछ ।
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िायब सुब्बा
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