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अससषे्टण्ट केसमष्ट पदको सलखखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. ६७/०७७-७८, समसत २०7७/१०/२० 

 

यस कायाालयको ववज्ञापन नम्बर १२०२६÷०७६-७७ (खलुा), नपेाल इखजिसनयररङ सेवा, केमेष्ट्री समूहको रािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणी (प्राववसिक), अससषे्टण्ट केसमष्ट पदमा काठमाडौं परीक्षा केजर राखी 
दरखास्त ददएका परीक्षाथीहरुको सलखखत परीक्षा कायाक्रम यस पूवा कोसभड-१९ को ववश्वव्यापी महामारीको कारण स्थसगत गररएकोमा लोक सेवा आयोगको समसत २०७७/०८/२५ गतेको सनणायबाट 
नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बजिी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बजिी मापदण्ड, २०७७ को पालना गने 
गराउने गरी सनम्न समसत र समयमा सनम्नानसुारका परीक्षा भवनहरुमा प्रसतयोसगतात्मक सलखखत परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखजित सबैको िानकारीको लासग यो सूचना प्रकाखशत गररएको 
छ।तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अजय परीक्षा भवनहरुमा कुनै पसन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मसलत गराइने छैन। तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुजदा कखम्तमा एक घण्टा अगावै पगु्न ुपनेछ। 
परीक्षाथीहरूले असनवाया रूपमा पालना गनुापने ववषयहरू रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेख गररएको छ। 

सलखखत परीक्षा कायाक्रम तथा परीक्षा भवन 

क्र.सं. ववज्ञापन नम्वर पद सलखखत परीक्षा समसत, समय र अवसि 
उम्मेदवारहरुको  
रोल नम्वर 

उम्मेदवार 
संख्या 

परीक्षा भवन 

१. 
१२०२६/०७६-७७ 

(खुला) 
अससषे्टण्ट केसमष्ट 

२०७७/११/०४ गते 

ववहानको ८M०० बिे 

(४५ समनेट)  
(वस्तगुत बहवैुकखल्पक) 

३१०००१ देखख 

३१००९२ सम्म 

९२ िना श्री सभमसेनगोला मा.वव., नयााँबानेश्वर। 

 

रष्टव्य १M-   

1. परीक्षा सञ्चालन हनु ेददन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पसन आयोगको पूवा सूचना ववना सनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थसगत हनुेछैन ।  
2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

3. काठमाडौ परीक्षा केजर बाहेक अजयत्र परीक्षा केजरका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छैन । 

4. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अजय इलेक्ट्रोसनक सडभाइसहरु लैिान सनषेि गररएको छ। 

5. प्रवेश पत्र ववना कुनै पसन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सखम्मसलत नगराइने हुाँदा प्रवेशपत्र असनवाया रूपमा साथमा सलइा परीक्षा संचालन हनुभुजदा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्नपुनेछ । 

6. परीक्षामा प्रवेश पत्र साँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट िारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र असनवाया रूपमा सलइा आउनपुनेछ । 

 

 

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौं 
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रष्टव्य २M- कोसभड-१९ संक्रमणबाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले असनवाया पालना गनुापने थप ववषयहरू 

 

1. परीक्षा केजरमा प्रवेश गनुा अखघ उम्मेदवार स्वयमले कखम्तमा माक्ट्स, स्यासनटाइिर तथा आफ्नो लासग खानेपानीको असनवाया व्यवस्था गनुा पनेछ । 

2. उम्मेदवारले परीक्षा केजरमा प्रवेश गदाा र सनस्कदा सभडभाड नगरीकन एकआपसमा दइुा समटरको दूरी कायम गनुा पनेछ । 

3. परीक्षामा खवटएका िनशखिले ददएको सनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केजरमा प्रवेश गदाा, बावहर सनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा सभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसाँग तोवकएको स्थानमा िानपुनेछ । 

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हनुे, कुराकानी गने गनुा हुाँदैन । 

6. कोसभड-१९ बाट संक्रसमत परीक्षाथीहरूका लासग ववशेष केजरको व्यवस्था गररने हुाँदा संक्रसमत परीक्षाथीले आफू संक्रसमत भएको िानकारी कायाालयको टेसलफोन नं. ०१-४११५८३४ मा सम्पका  गरी असिम िानकारी 
ददन ुपनेछ । 

 
 

  
............................ 
(छत्रभषूण सतसमल्सेना) 

नायब सबु्बा 
 

............................ 
(असभराि डााँगी) 
शाखा असिकृत 

 

......................... 
(चजरकाजत सनरौला) 

उपसखचव 

 
 


