
लोक सेवा आयोग 

खोटाङ कायाालय 

दिके्तल 

kmf]g g+= )#^–$@)&%&÷)#^–$@)!&&,  ˆofS; g+ )#^–$@)!&&  Website:- www.psc.gov.np    

Email:- diktel@psc.gov.np / psc.sagarmatha@gmail.com 

 

नायव सुब्बा पदको परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ५/०७७-७८, मममि २०७७/९/९ 

लोक सेवा आयोग धनकुटा कायाालय, धनकुटाको दव.नं. १०००२-१०००८/०७६-७७ (खलुा तथा समावशेी) संयकु्त तथा 

एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तगात रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्रादवदधक) नायव सबु्बा वा सो सरह पिको मदके्तल, खोटाङ परीक्षा 

केन्द्र राखी प्रथम चरण परीक्षामा उत्तीणा सम्पणूा परीक्षाथीहरुको मििीय चरणको पवूा दनधााररत दलदखत परीक्षा कायाक्रम कोदिड-१९ 

को असर र प्रिावका कारण स्थदगत परीक्षाहरु मध्ये उक्त पिको परीक्षा कायाक्रम नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा मापिण्ड 

र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको मवशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन सम्बन्द्धी 

मापदण्ड, २०७७ को पालना गने गराउने गरी दनम्न दमदत, समय र स्थानमा हुने गरी तोदकएको व्यहोरा सम्बदन्धत सबैको 

जानकारीको लादग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । परीक्षाथीहरुले अमनवायय रुपमा पालना गनुयपने मवषयहरु रष्टव्य १ र २ मा 

िल उल्लेख गररएको छ । 

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्द्धी काययक्रम 
क्र.स.ं मव.नं. पद/सेवा/समूह/िह मवषय परीक्षा मममि र समय 

१ 

१०००२-

१०००८/०७६-७७ 

(खलुा तथा समावेशी) 

नायव सुब्बा वा सो सरह / एकीकृत 

तथा संयकु्त 

मििीय पत्र 

समसामदयक अध्ययन र सावाजदनक सेवा 

व्यवस्थापन 

(सबै सेवा समहूका लादग) 

२०७७।९।२६, दिनको १:०० बजेिेदख 

२ घण्टा ३० दमनेट 

२ 
नायव सुब्बा वा सो सरह / न्याय / 

न्याय 

िृिीय पत्र 

सेवा समहू सम्बन्धी 

२०७७।९।२७, दिनको १:०० बजेिेदख 

२ घण्टा ३० दमनेट 

३ 
नायव सुब्बा वा सो सरह / प्र. / 

सा.प्र. 

२०७७।९।२८, दिनको १:०० बजेिेदख 

२ घण्टा ३० दमनेट 

४ 
नायव सुब्बा वा सो सरह / प्र. / 

लेखा 

२०७७।९।२९, दिनको १:०० बजेिेदख 

२ घण्टा ३० दमनेट 

५ 
नायव सुब्बा वा सो सरह / प्र. / 

राजश्व 

२०७७।१०।२, दिनको १:०० बजेिेदख 

२ घण्टा ३० दमनेट 

परीक्षा केन्द्र  

क्र.सं. रोल नं. परीक्षा िवन 

१ 

लोक सेवा आयोग खोटाङ कायाालय, दिके्तल परीक्षा केन्र राखी प्रथम 

चरण परीक्षामा उत्तीणा सम्पणूा परीक्षाथीहरु 

श्री सरस्विी मा.मव., मदके्तल, खोटाङ 

 

रष्टव्य १  

क) परीक्षाथीले अदनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्रको साथमा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाालयबाट जारी िएको फोटो सदहतको कुनै एक सक्कलै 

पररचयपत्र अदनवाया रुपमा दलई १ घण्टा अगावै परीक्षा िवनमा उपदस्थत हुनपुने छ ।  

ख) तोदकएको परीक्षा केन्रबाहके अन्य परीक्षा केन्रमा सहिागी गराइने छैन । 

ग) परीक्षा िवनमा मोबाइल,अन्य इलेक्रोदनक्स दडिाइस र व्याग (झोला) दनषेध गररएको छ । 

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

ङ) आयोगको पवूा सचूना दवना दनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थदगत हुने छैन । 

च) नेपाल सरकारबाट जारी िएको स्वास््य सम्बन्धी मापिण्ड अदनवाया रुपमा पालन गनुापने छ । 
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रष्टव्य २  

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

अवनिायय पालना गनुयपने थप विषयहरु 

 परीक्षा केन्रमा प्रवेश गनुा अदघ उम्मेिवार स्वयमले कदम्तमा माक्स, स्यादनटाइजर तथा आफ्नो लादग खानेपानीको अदनवाया व्यवस्था गनुापने छ । 

 उम्मेि  वारले परीक्षा केन्रमा प्रवेश गिाा र दनस्किा दिडिाड नगरीकन एकआपसमा िईु दमटरको िरूी कायम गनुापने छ । 

 परीक्षामा खदटएका जनशदक्तले दिएको दनिेशनको पणूा पालना गनुापने छ ।  

 परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा प्रवेश गिाा, बादहर दनस्कँिा, शौचालय प्रयोग गनुापिाा दिडिाड नगरीकन िरूी कायम गरी क्रमैसँग तोदकएको स्थानमा जानुपने छ । 

 परीक्षाथीहरु समहूमा िेला हुने, कुराकानी गने गनुा हुिँैन । 

 उत्तरपदुस्तका बुझाउँिा उत्तरपदुस्तकामा रहकेो खाली स्थान काटी बुझाउनपुने छ । 

 परीक्षाथीले उत्तरपदुस्तका बुझाउँिा आफ्नो उत्तरपदुस्तका गन्ती गरी उत्तरपुदस्तका बुझाई हस्ताक्षर गरी बादहर जानपुने छ । 

 कोमिड–१९ बाट सकं्रममि परीक्षाथीहरुका लामग मवशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने ह ुँदा सकं्रममि परीक्षाथीले परीक्षा मममिको एक मदन अगावै मोबाइल 

नम्बर ९८५२८४९२७७ र ९८४१३४१९०८ मा सम्पकय  गरी आफ्नो दिाय नम्बर र नाम थर समेि मटपाउनुपने छ । 
 

 

  

 

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

 (िगतप्रसाि आचाया)  (जयराम नेपाल) 

 नायव सुब्बा शाखा अदधकृत 


