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संयुक्त तथा एकििृत प्रणाली अन्तर्गत नायव सुब्बा वा सो सरह पदिो परीक्षा भवन िायम र्ररएिो सूचना 

सचूना नं.: २१/०७८-७९  कमकत: २०७८।०५।२६ 

यस कायाालयको  वि.नं. ११३०२-११३०८/०७७-७८ (खलुा,समािेशी), संयकु्त तथा एवककृत परीक्षा प्रणाली अन्तगात  रा.प.अनं. 

प्रथम श्रेणी, नायि सबु्बा िा सो सरह पदको लहान परीक्षा केन्र राखी प्रथम चरणको वलवखत परीक्षा उतीणा हुने उम्मेदिारहरुको  वितीय 

चरणको वलवखत परीक्षा वनम्न वमवत, समय र स्थानमा संचालन हुने भएकोले सम्िवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन 

गररएको छ ।  

 

परीक्षा िायगक्रम : 

वस.नं. 
सेिा, समहू 

पत्र विषय वलवखत परीक्षा वमवत समय 

१ सब ैसेिा, समहूको लावग वितीय पत्र  
सामावजक अध्ययन र साबाजवनक सिेा 

व्यिस्थापन 
२०७८।०६।०९ गते 

वबहानको   

८:०० बजे 

२ न्याय, न्याय/सरकारी िवकल 

ततृीय पत्र सेिा समहू सम्बन्धी 

२०७८।०६।१० गते 

३ प्रशासन, सामान्य प्रशासन २०७८।०६।११ गते 

४ प्रशासन, लखेा २०७८।०६।१२ गते 

५ प्रशासन, राजस्ि २०७८।०६।१४ गते 

 

कितीय पत्र- सबै सेवा, समूहिो लाकर् कमकत २०७८।०६।०९ र्ते कबहानिो ८:०० बजे 

परीक्षा िेन्र : 

वस.नं. 
रोल नं. 

उम्मेदिार संख्या परीक्षा केन्र 
दवेख सम्म 

१ २१०००३ २१०४२९ १६० श्री लक्ष्मण लवलता कुशिाहा मा.वि., लहान (क) केन्र । 

२ २१०४३० २१०९८८ १६० श्री लक्ष्मण लवलता कुशिाहा मा.वि., लहान (ख) केन्र । 

३ २१०९९० देवख बााँकी सबै उम्मेदिारहरु १६८ श्री लक्ष्मण लवलता कुशिाहा मा.वि., लहान (ग) केन्र । 

 

तृतीय पत्र- नेपाल न्याय सेवा, न्याय/ सरिारी वकिल समूहिो लाकर् कमकत २०७८।०६।१० र्ते कबहानिो ८:०० बजे 

परीक्षा िेन्र : 

वस.नं. 
रोल नं. 

उम्मेदिार संख्या परीक्षा केन्र 
दवेख सम्म 

१ लहान परीक्षा केन्र राख्ने सबै उम्मेदिारहरु १२६ श्री लक्ष्मण लवलता कुशिाहा मा.वि., लहान । 

 

तृतीय पत्र- नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहिो लाकर् कमकत २०७८।०६।११ र्ते कबहानिो ८:०० बजे 

परीक्षा िेन्र : 

वस.नं. 
रोल नं. 

उम्मेदिार संख्या परीक्षा केन्र 
दवेख सम्म 

१ २१०००३ २१०४६७ १६० श्री लक्ष्मण लवलता कुशिाहा मा.वि., लहान (क) केन्र । 

२ २१०४६९ २११०३७ १६० श्री लक्ष्मण लवलता कुशिाहा मा.वि., लहान (ख) केन्र । 

३ २११०३८ देवख बााँकी सबै उम्मेदिारहरु १४२ श्री लक्ष्मण लवलता कुशिाहा मा.वि., लहान (ग) केन्र । 
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तृतीय पत्र- नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहिो लाकर् कमकत २०७८।०६।१२ र्ते कबहानिो ८:०० बजे 

परीक्षा िेन्र : 

वस.नं. 
रोल नं. 

उम्मेदिार संख्या परीक्षा केन्र 
दवेख सम्म 

१ लहान परीक्षा केन्र राख्ने सबै उम्मेदिारहरु १२४ श्री लक्ष्मण लवलता कुशिाहा मा.वि., लहान । 

 

तृतीय पत्र- नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूहिो लाकर् कमकत २०७८।०६।१४ र्ते कबहानिो ८:०० बजे 

परीक्षा िेन्र : 

वस.नं. 
रोल नं. 

उम्मेदिार संख्या परीक्षा केन्र 
दवेख सम्म 

१ लहान परीक्षा केन्र राख्ने सबै उम्मेदिारहरु १६९ श्री लक्ष्मण लवलता कुशिाहा मा.वि., लहान । 

 

 

रष्टव्य १ :- 
१. परीक्षा भिनमा मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रोवनक्ट्स विभाइस र ब्याग(झोला) वनषेध गररएको छ । 

२. आयोगको पूिा सचूना विना वनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थवगत हुनेछैन । 

३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

४. परीक्षाथीले अवनिाया रुपमा आफ्नो प्रिेशपत्रको साथमा नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र िा सािाजवनक संस्थािाट जारर भएको पररचय खलु्ने कागजात 

वलई परीक्षा भिनमा आउनुपनेछ । 

५. अन्यत्र परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्िीकृत गराएका उम्मेदिारहरुलाई मावथ उल्लेवखत परीक्षा केन्रमा सवम्मवलत गराइने छैन । 

रष्टव्य २ :- 

       कोभिड-१९ सकं्रमणबाट सुरक्षऺत रहन परीऺाथीले अननवार्य रुपमा पालन गनुयपने थप ववषर्हरू : 
    १. परीक्षा केन्रमा प्रिेश गनुा अवघ उम्मेदिार स्ियमले कवम्तमा माक्ट्स, स्यावनटाइजर तथा आफ्नो लावग खानेपानीको अवनिाया व्यिस्था गनुापनेछ ।  

  2. उम्मेदिारले परीक्षा केन्रमा प्रिेश गदाा र वनस्कदा वभिभाि नगरीकन एकआपसमा दईु वमटरको दरूी कायम गनुा पनेछ ।  

  3. परीक्षामा खवटएका जनशवक्तले वदएको वनदेशनको पणूा पालना गनुापनेछ ।  

  4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्रमा प्रिेश गदाा, बावहर वनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा वभिभाि नगररकन दरूी कायम गरी क्रमैसंग तोवकएको स्थानमा जानपुनेछ ।  

  5. परीक्षाथीहरू समहूमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुाहुदैन । 

    ६. िोकभड-१९ बाट सकं्रकमत  परीक्षाथीले  परीक्षामा सवम्मवलत हुन परीक्षा हुनभुन्दा एकवदन अगािै मो.नं. ९८६२२९०२९८  वा  फो.नं. ०४४५२०१४७ 

मा जानकारी गराउन ु पनेछ । 

 

 

लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल 

    नायि सवु्िा 
   वदपेशकुमार झा 

  शाखा अवधकृत 

 


