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शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सचूना नं.: ०३/०७८-७९  धमधत: २०७८।०४।०८ 

 

लोक सेवा आयोगको  वव.नं. १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खलुा,समावेशी), संयकु्त तथा एवककृत परीक्षा प्रणाली अन्तगगत रा.प.ततृीय 

श्रेणी, शाखा अवधकृत वा सो सरह पदको जलेश्वर परीक्षा केन्र राख्ने उम्मेदवारहरुको  प्रथम चरणको प्रशासवनक अविरुची परीक्षण 

परीक्षा वनम्न वमवत, समय र स्थानमा संचालन हुने िएकोले सम्ववन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

                                                                  परीक्षा काययक्रम: 

वस.नं. ववषय वलवखत परीक्षा वमवत र समय अववध 

१ प्रशासवनक अविरुवच परीक्षण २०७८।०४।२३ गते ववहान ७:३० वज े १ घण्टा ३० वमनेट 

 

                                                                     परीक्षा भवन: 

वस.नं. 
रोल नं. उम्मेदवार 

संख्या 
परीक्षा िवन 

देवख सम्म 

१ 150001 150200 २०० श्री न्य ुमोर्गन मा.वव., जलेश्वर (क) केन्र  

२ 150201 150400 २०० श्री न्य ुमोर्गन मा.वव., जलेश्वर (ख) केन्र  

३ 150401 150550 १५० श्री ल.च.म.ुमा.वव., जलेश्वर (क) केन्र 

४ 150551 150700 १५० श्री ल.च.म.ुमा.वव., जलेश्वर (ख) केन्र 

५ 150701 150900 २०० श्री एर््िान्स लनगर वहमालयन मा.वव., जलेश्वर (क) केन्र 

६ 150901 151100 २०० श्री एर््िान्स लनगर वहमालयन मा.वव., जलेश्वर (ख) केन्र 

७ 151101 151300 २०० श्री साउथ एवसयन क्यावम्िज ई.वोवर्गङ्ग स्कुल, जलेश्वर 

८ 151301 151450 १५० श्री महने्र आदशग मवहला मा.वव., जलेश्वर (क) केन्र 

९ 151451 151600 १५० श्री महने्र आदशग मवहला मा.वव., जलेश्वर (ख) केन्र 

१० 151601 बााँकी सवै उम्मेदवारहरु श्री वशशजु्ञान वनकुञ्ज ई.वोवर्गङ्ग स्कुल, जलेश्वर । 

 

रष्टव्य १ :- 

१. परीक्षा िवनमा मोबाइल, अन्य इलेक्रोवनक्स वर्िाइस र ब्याग(झोला) वनषेध गररएको छ । 

२. आयोगको पवूग सचूना ववना वनधागररत कायगक्रम अनसुारको परीक्षा स्थवगत हुनछैेन । 

३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुगपनछे । 

४. परीक्षाथीले अवनवायग रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्रको साथमा नपेाली नागररकता प्रमाणपत्र वा सावगजवनक संस्थावाट जारर िएको पररचय खलु्न े

कागजात वलई परीक्षा िवनमा आउनपुनछे । 

५. अन्यत्र परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुलाई मावथ उल्लेवखत परीक्षा केन्रमा सवम्मवलत गराइन ेछैन । 

रष्टव्य २ :- 

       कोभिड-१९ सकं्रमणबाट सरुक्षऺत रहन परीऺाथीले अननवार्य रुपमा पालन गनुयपने थप ववषर्हरू : 
    १. परीक्षा केन्रमा प्रवेश गनुग अवघ उम्मेदवार स्वयमले कवम्तमा माक्स, स्यावनटाइजर तथा आफ्नो लावग खानेपानीको अवनवायग व्यवस्था गनुगपनेछ ।  

  2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाग र वनस्कदा विर्िार् नगरीकन एकआपसमा दईु वमटरको दरूी कायम गनुग पनेछ ।  

  3. परीक्षामा खवटएका जनशवक्तले वदएको वनदेशनको पणूग पालना गनुगपनेछ ।  

  4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाग, बावहर वनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुगपदाग विर्िार् नगररकन दरूी कायम गरी क्रमैसंग तोवकएको स्थानमा जानपुनेछ ।  
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  5. परीक्षाथीहरू समहूमा िेला हुने, कुराकानी गने गनुगहुदैन । 

    ६. कोधभड-१९ बाट सकं्रधमत  परीक्षार्थीले  परीक्षामा सवम्मवलत हुन परीक्षा हुनिुन्दा एकवदन अगावै मो.नं. ९८४९११११९९ मा जानकारी गराउन ु पनेछ । 

 

 

...............................                                                   ........................... 
 लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल              माधव वघवमरे 

      नायव सवु्वा                                                                                                     शाखा अवधकृत 


