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राजपत्र अनंकित कितीय शे्रणी (अप्राकिकिि), खररदार िा सो सरह पदिो 

परीक्षा िेन्द्र िायम गररएिो सूचना 

सूचना नं. ७/०७७-७८, कमकत २०७७/११/०९ 

लोक सेवा आयोग खोटाङ कायाालय, दिके्तलको दवज्ञापन नं. १०९५३-१०९५९/०७६-७७ (खलुा तथा समावेशी), 

संयकु्त र एदककृत परीक्षा प्रणााली न्तगात रा.प.ननं. दितीय श्रेणाी (नप्रादवदिक) खररिार वा सो सरह पिको परीक्षा के्र 

खोटाङ, दिके्तल राखी िरखास्त स्वीकृत भएका सम्पणुाा उम्मिेवारहरुको पदहलो चरणाको प्रदतयोदगतात्मक दलदखत परीक्षा 

कायाक्रम लोक सेवा आयोगबाट आ.व. ०७६।७७ को वादषाक काया तादलका बमोदिम दवज्ञापन प्रकाशन भई परीक्षा हुने चरणामा 

रहकेा सेवा, समहू र पिका परीक्षाहरु दवश्वव्यापी रुपमा फैदलएको कोदभड-१९ को नसर र प्रभावका कारणा स्थदगत गररएकोमा 

आयोगको दमदत २०७७।०८।२५ गतेको दनणााय बमोदिम नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्ब्िी मापिण्ड र लोक 

सेवा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणिो किशेष अिस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) सम्बन्द्िी मापदण्ड, 

२०७७ को पालना गने गराउने गरी दनम्न दमदत, समय र स्थानमा हुने गरी तोदकएको व्यहोरा सम्बद्ित सबैको िानकारीको लादग 

यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । परीक्षाथीहलेले अकनिायर लेपमा पालना गनपरपनव किषयहले रटव्व्य १ र २ मा तल उल्लेख 

गररएिो छ । 

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्द्िी िायरक्रम 
क्र.सं. दवज्ञापन नं. पि/सेवा/समहू दवषय 

परीक्षा 

प्रणााली 
परीक्षा दमदत र समय 

१ 
१०९५३-१०९५९/०७६-७७ 

(खलुा तथा समावेशी) 

खररिार वा 

सो सरह  

सामा्य ज्ञान र सामा्य 

बौदिक परीक्षणा 

वस्तुगत 
२०७७।११।२९ गते शदनवार 

दवहानको ११:०० बिेिदेख ४५ दमनेट 
 

परीक्षा िेन्द्र  

क्र.सं. 

रोल नं. 

परीक्षा भवन 

िेदख सम्म 

१ ११०००१ ११०१५० श्री दिके्तल बहुमखुी क्याम्पस, के्र क, दिके्तल, खोटाङ 

२ ११०१५१ ११०३०० श्री दिके्तल बहुमखुी क्याम्पस, के्र ख, दिके्तल, खोटाङ 

३ ११०३०१ ११०४५० श्री सरस्वती मा.दव., के्र क, दिके्तल, खोटाङ 

४ ११०४५१ ११०६०० श्री सरस्वती मा.दव., के्र ख, दिके्तल, खोटाङ 

५ ११०६०१ ११०७५० श्री सरस्वती मा.दव., के्र ग, दिके्तल, खोटाङ 

६ ११०७५१ ११०९०० श्री पञ्च मा.दव., के्र क, दिके्तल, खोटाङ 

७ ११०९०१ ११०९९६ र बााँकी सब ै श्री पञ्च मा.दव., के्र ख, दिके्तल, खोटाङ 

 

रटव्व्य १  

क) परीक्षाथीले नदनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्रको साथमा नेपाली नागररकताको प्रमाणापत्र वा सरकारी कायाालयबाट िारी भएको फोटो सदहतको कुनै एक सक्कलै 

पररचयपत्र नदनवाया रुपमा दलई १ घण्टा नगावै परीक्षा भवनमा उपदस्थत हुनपुने छ ।  
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ख)  तोदकएको परीक्षा के्रबाहके न्य परीक्षा के्रमा सहभागी गराइने छैन । 
 

ग)  परीक्षा भवनमा मोबाइल, न्य इलेक्रोदनक्स दडभाइस र व्याग (झोला) दनषेि गररएको छ । 

घ) परीक्षामा कालो मसी भएको कलम/डटपेन मातै्र प्रयोग गनुापने छ ।  

ङ) वस्तुगत बहुवैकदपपक प्रश्नमा क्यापकुलेटरको प्रयोग गना पाइने छैन । 

च) परीक्षाथीले उत्तरपदुस्तका बुझाई हस्ताक्षर गरी बादहर िानपुने छ ।  

छ) आयोगको पवूा सचूना दवना दनिााररत कायाक्रम ननुसारको परीक्षा स्थदगत हुने छैन । 

ि) नेपाल सरकारबाट िारी भएको स्वास््य सम्ब्िी मापिण्ड नदनवाया रुपमा पालन गनुापने छ । 

 

रटव्व्य २  

सकं्रमणको विशेष अिस्थामा आयोगको परीक्षा सञ्चालन (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार 

परीक्षाथीले अवनिायय पालना गनुयपने थप विषयहरु 

 परीक्षा के्रमा प्रवेश गनुा नदघ उम्मेिवार स्वयमले कदम्तमा माक्स, स्यादनटाइिर तथा आफ्नो लादग खानेपानीको नदनवाया व्यवस्था गनुापने छ । 

 उम्मेिवारले परीक्षा के्रमा प्रवेश गिाा र दनस्किा दभडभाड नगरीकन एकआपसमा िईु दमटरको िरूी कायम गनुापने छ । 

 परीक्षामा खदटएका िनशदक्तले दिएको दनिेशनको पणूाा पालना गनुापने छ ।  

 परीक्षाथीहरु परीक्षा के्रमा प्रवेश गिाा, बादहर दनस्काँ िा, शौचालय प्रयोग गनुापिाा दभडभाड नगरीकन िरूी कायम गरी क्रमैसाँग तोदकएको स्थानमा िानुपने छ । 

 परीक्षाथीहरु समहूमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुा हुाँिैन । 

 िोकिड–१९ बाट सकं्रकमत परीक्षाथीहलेिा लाकग किशेष िेन्द्रिो व्यिस्था गररने ह ुँदा सकं्रकमत परीक्षाथीले परीक्षा कमकतिो एि कदन अगािै 

मोबाइल नम्बर ९८५२८४९२७७ र ९८४१३४१९०८ मा सम्पिर  गरी आफ्नो दतार नम्बर र नाम थर समेत कटपाउनपपनव छ । 
 

 

  

 

 ........................................  ........................................ 

 (भगतप्रसाि आचाया)  (ियराम नेपाल) 

 नायव सुब्बा शाखा नदिकृत 


