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आन्तरिक प्रततयोतिता तर्फ को खरिदाि वा सो सिह (अप्राववतिक) पदको तलखखत पिीक्षाको  
पिीक्षा भवन कायम िरिएको सूचना 

सूचना नं. १७५।०७९-८०, तमतत २०7९।०८।०७  
 

 

यस कायाफलयको ववज्ञापन नम्बि ११९०९।०७७-७८ (आ.प्र.) को  िाजपत्र अनंवकत द्वितीय शे्रणी (अप्राववतिक), 
खरिदाि वा सो सिह पदमा काठमाडौं पिीक्षा केन्र िाखी दिखास्त स्वीकृत भएका पिीक्षार्थीहरुको तलखखत पिीक्षा कायफक्रम 
नेपाल सिकािले तोकेको स्वास््य सिुक्षा सम्बन्िी मापदण्ड ि लोक सेवा आयोिबाट स्वीकृत संक्रमणको ववशषे अवस्र्थामा 
पिीक्षा (सञ्चालन तर्था व्यवस्र्थापन) सम्बन्िी मापदण्ड, २०७७ (संशोिन सवहत) को पालना िने ििाउने ििी तनम्न तमतत ि 
समयमा तनम्नानसुािका पिीक्षा भवनमा प्रततयोतितात्मक तलखखत पिीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्ित सबैको जानकािीको 
लाति यो सूचना प्रकाखशत िरिएको छ। तोवकएको पिीक्षा भवन बाहेक अन्य पिीक्षा भवनहरुमा कुनै पतन उम्मेदवािहरुलाई 
सखम्मतलत ििाइने छैन। तोवकएको पिीक्षा भवनमा पिीक्षा शरुु हनुभुन्दा कखम्तमा एक घण्टा अिावै पगु्न ुहनु अनिुोि छ।  

उखललखखत पिीक्षा आ.व. ०७७/०७८ को ववज्ञापनको भएकोले पिीक्षा भवन एकीन ििी प्रवेश पत्र समेत सोही 
आ.व.को तलई पिीक्षा द्वदन जान ुहोला । सारै्थ सहयोिी लेखक आवश्यक पने उम्मेद वािहरुले सहयोिी लेखक माि िनुफ पने 
कािण ि प्रमाणसवहतका कािजात संलग्न िाखी लोक सेवा आयोि तनयमावली, २०७९ को तनयम ६८(१) बमोखजम पिीक्षा 
सरुु हनु ेतमतत भन्दा १० (दश) द्वदन अिावै यस कायाफलयमा तनवेदन द्वदन ुपनेछ । पिीक्षार्थीहरूले अतनवायफ रूपमा पालना 
िनुफपने ववषयहरू रष्टव्य १ ि २ मा तल उललेख िरिएको छ। 

 

परीक्षा कार्ाक्रम 

पत्र विषर् परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवि र समर्  अिवि 

प्रथम सामान्य ज्ञान वसु्तगत २०७९।०८।२५ गते दिनको २:०० बजे ४५ दमनेट 

दितीय सेवा सम्बन्धित कायय ज्ञान दवषयगत २०७९।०८।२६ गते दिनको २:०० बजे २ घण्टा ३० दमनेट 

 

तलखखत पिीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवािहरूको िोल नं संख्या पिीक्षा भवन 

1 ३१०००१ देखख ३१०२०० सम्म 200 लोक सेवा आयोि, काठमाडौं कायाफलय )क( , अनामनिि 

2 ३१०२०१ देखख ३१०३११ सम्म 1११ लोक सेवा आयोि, काठमाडौं कायाफलय )ख( , अनामनिि 

 

रष्टव्य १M-   

1. पिीक्षा सञ्चालन हनुे द्वदन अप्रत्याखशत ववदा पनफ िएमा पतन आयोिको पूवफ सूचना ववना तनिाफरित कायफक्रम अनसुािको पिीक्षा स्र्थतित 
हनुेछैन ।  

2. पिीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोि िनुफपनेछ । 

3. काठमाडौं पिीक्षा केन्र बाहेक अन्यत्र पिीक्षा केन्रका पिीक्षार्थीहरूलाइफ पिीक्षामा सामेल ििाइफन ेछैन । 
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4. पिीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल र्ोन तर्था अन्य इलेक्रोतनक तडभाइसहरु लैजान तनषिे िरिएको छ।वस्तिुत पिीक्षामा क्यालकुलेटि 
प्रयोि िनफ पाइने छैन ।  

5. प्रवेश पत्र ववना कुनै पतन उम्मेदवािलाइफ पिीक्षामा सखम्मतलत नििाइने हुुँदा प्रवेशपत्र अतनवायफ रूपमा सार्थमा तलइफ पिीक्षा सञ्चालन 
हनुभुन्दा कम्तीमा १ घण्टा अिावै पिीक्षा भवनमा आइपगु्नपुनेछ । 

6. पिीक्षामा प्रवेश-पत्र सुँिै आफ्नो नािरिकता वा नपेाल सिकािबाट जािी भएको र्ोटो समेतको कुनै परिचयपत्र अतनवायफ रूपमा तलइफ 
आउनपुनेछ । 

 

रष्टव्य २M- कोतभड-१९ संक्रमणबाट सिुखक्षत िहन पिीक्षार्थीले अतनवायफ पालना िनुफपने र्थप ववषयहरू 

1. पिीक्षा केन्रमा प्रवेश िनुफ अखघ उम्मेदवाि स्वयंले कखम्तमा माक्स, स्यातनटाइजि तर्था आफ्नो लाति वपउने पानीको अतनवायफ 
व्यवस्र्था िनुफ पनेछ । 

2. पिीक्षामा खवटएका जनशखिले द्वदएको तनदेशनको पूणफ पालना िनुफपनेछ । 

3. पिीक्षार्थीहरू पिीक्षा केन्रमा प्रवेश िदाफ, बावहि तनस्कदा, शौचालय प्रयोि िनुफपदाफ तभडभाड निरिकन दूिी कायम ििी क्रमैसुँि 
तोवकएको स्र्थानमा जानपुने छ । 

4. पिीक्षार्थीहरू समूहमा भेला हनेु, कुिाकानी िने िनुफ हुुँदैन । 

5. कोतभड-१९ बाट संक्रतमत पिीक्षार्थीहरूका लाति ववशेष केन्रको व्यवस्र्था िरिने हुुँदा संक्रतमत पिीक्षार्थीले आरू् संक्रतमत 
भएको जानकािी कायाफलयको टेतलर्ोन नं. ०१-4771982 वा मोवाइल नं. 9841777670 वा 9849409409 
मा सम्पकफ  ििी अतरिमम जानकािी द्वदन ुपनेछ । 

 
 

 

 

....................... 
(अतभिाज डाुँिी) 
शाखा अतिकृत 

....................... 
(लक्ष्मीप्रसाद पिाजलुी) 

शाखा अतिकृत 

......................... 
(चन्रकान्त तनिौला) 

उपसखचव 
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