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रा.प. ििृीय शे्रणी (प्राववमिक) ववद्यालय मनरीक्षक पदको मलखखि परीक्षाको  

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना।  
 

लोक सेवा आयोग, केन्रीय कायाालयको देहायको ववज्ञापन नं., सेवा, समूह, र पदको बटुवल परीक्षा केन्र राखी Online दरखास्ि 
फाराम स्वीकृि भएका उम्मेदवारहरुको प्रमियोमगिात्मक मलखखि परीक्षा पूवामनिााररि परीक्षा कायाक्रम अनसुार मनम्न मममि, समय 
र स्थानमा सञ् चालन हनुे भएकोले सम्बखन्िि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। परीक्षाथीहरुले पालना 
गनुापने मनयमहरु रष्टव्य १ र २ मा उल्लेख गररएको छ।  
 

 

लिखित परीक्षा कार्यक्रम 
 

क्र.सं. वव.नं. पद, सेवा, समूह, 
उपसमूह र शे्रणी 

पत्र परीक्षा मममि, 
समय र अविी 

रोल नं. उम्मेदवार 
संख्या 

परीक्षा भवन 

देखख सम्म 

१. 

17336-
17339/2078-

79 

(खलुा/समावेशी) 

ववद्यालय मनरीक्षक 
नेपाल खशक्षा, खशक्षा 
प्रशासन, मनरीक्षण, 

रा.प. ििृीय 
(प्राववमिक) 

प्रथम (वस्िगुि 
बहबैुकखल्पक) 

2078।१२।२७, 
ददनको २:०0 वजे 

(१ घ. ३० मम.) 

५५0००१ 
बााँकी 
सबै 

१७३ 
जना 

बटुवल कामलका 
क्याम्पस, रामनगर, 

बटुवल। 

दििीय 
(ववषयगि) 

2078।१२।२८, 
ददनको २:०0 वजे 

(३ घण्टा) 
ििृीय 

(ववषयगि) 
2078।१२।२९, 
ददनको २:०0 वजे 

(३ घण्टा) 
 

रष्टव्य १:- 
१. उम्मेदवारले उत्तरपखुस्िकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ। 

२. प्रवेश-पत्र ववना कुनै पमन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सखम्ममलि गराइनेछैन साथै परीक्षाथीले प्रवेशपत्रका साथ आफ्नो नागररकिा 
वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो सवहिको कुनै सक् कलै पररचयपत्र अमनवाया रुपमा मलई आउनपुनेछ। 

३. परीक्षा भवनमा मोबाईल फोन िथा अन्य इलेक्रोमनक मडभाइसहरु लैजान मनषिे गररएको छ। 

४. परीक्षा सञ् चालन हनुे ददन अप्रत्याखशि ववदा पना गएमा पमन आयोगको पूवा सूचना ववना मनिााररि कायाक्रम अनसुारको 
परीक्षा कायाक्रम स्थमगि हनुेछैन। 

रष्टव्य 2:- कोमभड-१९ संक्रमणबाट सरुखक्षि रहन परीक्षाथीले अमनवाया पालना गनुापने थप ववषयहरु 

१. परीक्षा केन्रमा प्रवेश गनुा अखघ उम्मेदवारले मास्क लगाई आफ्नो प्रयोजनको लामग स्यामनटाइजर िथा खानेपानी समेि मलई 
आउनपुनेछ। 

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाा, बावहर मनस्काँ दा र शौचालय प्रयोग गनुापदाा मभडभाड नगरीकन एक आपसमा २ 
(दईु) ममटरको दूरी कायम गरी क्रमैसाँग िोवकएको स्थानमा जानपुनेछ। 

३. परीक्षाथीहरु समहुमा भेलाहनुे, कुराकानी गने गनुाहुाँदैन।  

४. परीक्षामा खवटएका जनशखिले ददएको मनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ। 

 

 
........................... 
(ववजय कुमार रम्िेल) 
  कम््यटुर अपरेटर 

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

शाखा अमिकृि 

........................... 
(ध्यान कुमार थापा) 

               उपसखचव                         


