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रा.प.ततृीय शे्रणी (अप्राववधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको धलखखत परीक्षाको परीक्षा भवन 
कायम गररएको सूचना।  

सूचना नं. 09/२०७८।७९,                                            धमधत: २०७८।०५।२० 

 

लोक सेवा आयोग, केन्रीय कायाालय, काठमाडौंको ववज्ञापन न ं. १६६९५-१६७०१/०७७-७८, (खलुा तथा समावेशी) 
रा.प.ततृीय शे्रणी (अप्राववधिक), संयकु्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तगात रा.प.ततृीय शे्रणी शाखा अधिकृत वा सो सरह 
पदको लोक सेवा आयोग, बटुवल कायाालय, बटुवल परीक्षा केन्र राखी प्रथम चरणको प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षामा 
उर्त्तीण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षा देहायको धमधत, समय र स्थानमा नेपाल 
सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्िी मापदण्ड पालना गने गरी सञ् चालन हनु ेभएकोले सम्बखन्ित सबैको जानकारीको 
लाधग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै उम्मेद् वारहरुले आफ्नो स्वास््य अवस्थाको बारेमा आयोगको Website मा गई 
ववद्यतुीय माध्यमबाट कोधभड-१९ सम्बन्िी स्वयम ्घोषणा फाराम अधनवाया रुपमा भनुापनेछ । परीक्षाथीहरुले पालना गनुापने 
धनयमहरु रष्टव्य १ र २ मा उल्लेख गररएको छ ।  

 

परीक्षा कार्यक्रम                                                                                         
 

 

क्र.सं. 

 

पत्र 

 

विषर् 
परीक्षा 

प्रणाली 
परीक्षा वमवि र समर् अिवि 

१. द्वितीय शासन प्रणाली (सबै सेर्ा समूहको लाद्वि  

 

 

 

द्वर्षयित 

२०७८।६।४ िते द्वर्हान ८:०० बजे ३ घण्टा 

तृतीय समसामद्वयक द्वर्षय (सबै सेर्ा समूहको 

लाद्वि) 

२०७८।६।५ िते द्वर्हान ८:०० बजे ३ घण्टा 

२. चतुथव सेर्ा समूह सम्बन्धी (प्रशासन र लेखापरीक्षण 

सेर्ाका लाद्वि मात्र) 

२०७८।६।६ िते द्वर्हान ८:०० बजे ३ घण्टा 

३. 

अद्वतररक्त 

अिंगे्रजी भाषा (Extra paper-I) परराष्ट्र  

सेर्ा 

२०७८।६।७ िते द्वर्हान ८:०० बजे ३ घण्टा 

परराष्ट्र  नीद्वत तथा अन्तरावद्वष्ट्र य सम्बन्ध (Extra 
Paper-II) परराष्ट्र  सेर्ा  

२०७८।६।८ िते द्वर्हान ८:०० बजे ३ घण्टा 

 

 

वलखिि परीक्षा भिन                                                                                          
 

क्र.सं. 

 

उमे्मदिारहरुको रोल नं. 
 

परीक्षार्थी 

संख्या 
परीक्षा भिन 

देखख सम्म 

१.  ५५०००४ ५५०८०४ २०० काखन्त मा.द्वर्., हाटबजार लाइन, बुटर्ल 

२.  ५५०८०५ ५५११७२ १५० काद्वलका मानर्ज्ञान मा.द्वर्., सेक्टर-२, रामनिर बुटर्ल (क) 

३.  ५५११७७ ५५१५१७ १५० काद्वलका मानर्ज्ञान मा.द्वर्., सेक्टर-२, रामनिर बुटर्ल (क) 

४.  ५५१५१८ ६१०००८ २०० नद्वर्न औद्यौद्विक कदर बहादुर ररता मा.द्वर्., देद्वर्निर चौपारी, बुटर्ल 

५.  ६१००११ बाद्वकाँ  सबै २८६ उद्वजरद्वसिंह मा.द्वर्., मैनाबिर बुटर्ल 

६.  परराष्ट्र  सेिाका अविररक्त 

पत्रका लावि (२०७८।६।७ र ८ 

ििे) 

५२ लोकसेर्ा आयोि बुटर्लको परीक्षा हल, बुटर्ल 

 

रष्टव्य १:- 
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(परीक्षा शाखा) 
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१. उम्मेदवारले उर्त्तरपखुस्तकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ। 

२. प्रवेश-पत्र ववना कुनै पधन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सखम्मधलत नगराईन ेहुुँदा प्रवेश-पत्र अधनवाया रुपमा साथमा धलई 
परीक्षा सञ् चालन हनुभुन्दा कखम्तमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्न ुपनेछ। 

३. परीक्षा भवनमा मोबाईल फोन तथा अन्य इलेक्रोधनक धडभाइसहरु लैजान धनषिे गररएको छ। 

४. परीक्षा सञ् चालन हनुे द्वदन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पधन आयोगको पूवा सूचना ववना धनिााररत कायारम म अनसुारको 
परीक्षा कायारम म स्थधगत हनुेछैन। 

५. परीक्षामा सम्बखन्ित धनकायबाट जारी भएको प्रवेशपत्र सुँगै आफ्नो नागरीकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो  

सवहतको कुनै पररचयपत्र अधनवाया रुपमा धलई आउनपुनेछ। 

 

रष्टव्य 2:- कोधभड-१९ संरम मणबाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले अधनवाया पालना गनुापने थप ववषयहरु 
 

१. परीक्षा केन्रमा प्रवेश गनुा अखघ उम्मेदवारले मास्क लगाई आफ्नो प्रयोजनको लाधग स्याधनटाइजर तथा खानेपानी समेत 
धलई आउनपुनेछ। 

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाा, बावहर धनस्कुँ दा र शौचालय प्रयोग गनुापदाा धभडभाड नगरीकन एक आपसमा 
२ (दईु) धमटरको दूरी कायम गरी रम मैसुँग तोवकएको स्थानमा जानपुनेछ। 

३. परीक्षाथीहरु समहुमा भेलाहनुे, कुराकानी गने गनुाहदैुन। 

४. कोधभड-१९ बाट संरम धमत परीक्षाथीहरुका लाधग लोक सेवा आयोग वटुवल कायाालय, बटुवलको ववशेष परीक्षा हलमा 
परीक्षा केन्रको व्यबस्था गररएको हुुँदा संरम धमत परीक्षाथीले लोक सेवा आयोग बटुवल कायाालय, बटुवल (फो.नं. 
071-551328, 540207) मा पूवा जानकारी द्वदई उक्त ववशेष परीक्षा केन्रबाट मात्र परीक्षामा सहभागी हनु 
सक्नेछन।् 

५. परीक्षामा खवटएका जनशखक्तले द्वदएको धनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ। 

 

 

 

......................... 
(चरुा बहादरु काकी) 
   नायब सबु्बा 

........................... 
(मदनकुमार बजगाईँ) 

शाखा अधिकृत 

........................... 
(खशव प्रसाद ररजाल) 

              उपसखचव                         

 
 

 

  


