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खरिदाि वा सो सिह (अप्राववधिक) पदको द्वितीय चिणको धलखखत पिीक्षाको  
पिीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 

सूचना नं. १८७।०७९-८०, धमधत २०7९।०९।१२  
 

 

यस कायाालयको ववज्ञापन नम्बि ११९०९-११९१४।०७८-७९ (खलुा तथा समावेशी) को  संयकु्त ि एकीकृत 
पिीक्षा प्रणाली अन्तगात िाजपत्र अनंवकत द्वितीय शे्रणी (अप्राववधिक), खरिदाि वा सो सिह पदमा काठमाडौं पिीक्षा केन्र िाखी 
प्रथम चिणको पिीक्षा उत्तीणा भएका पिीक्षाथीहरुको द्वितीय चिणको धलखखत पिीक्षा कायाक्रम नेपाल सिकािले तोकेको स्वास््य 
सिुक्षा सम्बन्िी मापदण्ड ि लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको ववशषे अवस्थामा पिीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) 
सम्बन्िी मापदण्ड, २०७७ (संशोिन सवहत) को पालना गने गिाउने गिी धनम्न धमधत ि समयमा धनम्नानसुािका पिीक्षा 
भवनहरुमा प्रधतयोधगतात्मक धलखखत पिीक्षा सञ्चालन हनु ेभएकोले सम्बखन्ित सबैको जानकािीको लाधग यो सूचना प्रकाखशत 
गरिएको छ। तोवकएको पिीक्षा भवन बाहेक अन्य पिीक्षा भवनहरुमा कुनै पधन उम्मेदवािहरुलाई सखम्मधलत गिाइन ेछैन। 
तोवकएको पिीक्षा भवनमा पिीक्षा शरुु हनुभुन्दा कखम्तमा एक घण्टा अगावै पगु्न ुहनु अनिुोि छ।  

उखललखखत पिीक्षा आ.व. ०७८/०७९ को ववज्ञापनको भएकोले पिीक्षा भवन एकीन गिी प्रवेश पत्र समेत सोही 
आ.व.को धलई पिीक्षा द्वदन जान ुहोला । साथै सहयोगी लेखक आवश्यक पने उम्मेद वािहरुले सहयोगी लेखक माग गनुा पने 
कािण ि प्रमाणसवहतका कागजात संलग्न िाखी लोक सेवा आयोग धनयमावली, २०७९ को धनयम ६८(१) बमोखजम पिीक्षा 
सरुु हनु ेधमधत भन्दा १० (दश) द्वदन अगावै यस कायाालयमा धनवेदन द्वदन ुपनेछ । पिीक्षाथीहरूले अधनवाया रूपमा पालना 
गनुापने ववषयहरू रष्टव्य १ ि २ मा तल उललेख गरिएको छ। 

 

परीक्षा कार्ाक्रम 

पत्र विषर् परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवि र समर्  अिवि 

द्वितीय 
कायाालय व्यवस्थापन  

(Office Management) 
द्ववषयगत 

२०७९।०९।२७ गते द्विनको २:०० बजे 

२ घण्टा ३० द्वमनेट 

तृतीय 
काया ज्ञान सम्बन्धी 

(Job Knowledge related Subject) 
२०७९।०९।२८ गते द्विनको २:०० बजे 

 

धलखखत पिीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवािहरूको िोल नं संख्या पिीक्षा भवन 

1 310002 देखख 311006 सम्म  200 स्वप्नबावटका (एस.भी.) एकेडेमी, बदु्धनगि 

2 311008 देखख 311515 सम्म  200 लालीगिुााँस िाविय मा.वव., शंखमूल 

3 311516 देखख 311920 सम्म  200 
प्रोफेसनल इखन्गलड एकेडेमी (PEA) (क), बी ब्लक, 

थापाथली (पिुानो SEA भवन) 

4 311921 देखख 312365 सम्म  200 
प्रोफेसनल इखन्गलड एकेडेमी (PEA) (ख), बी ब्लक, 

थापाथली (पिुानो SEA भवन) 
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क्र.सं. उम्मेदवािहरूको िोल नं संख्या पिीक्षा भवन 

5 312367 देखख 312951 सम्म  200 ित्निाज्य मा.वव. (क), मध्यबानेश्वि 

6 312952 देखख 313313 सम्म  200 ित्निाज्य मा.वव. (ख), मध्यबानेश्वि 

7 313314 देखख 313725 सम्म  200 बानेश्वि क्याम्पस (क), शाखन्तनगि 

8 313726 देखख 314104 सम्म  200 बानेश्वि क्याम्पस (ख), शाखन्तनगि 

9 314105 देखख 314533 सम्म  200 एखम्वसन कलेज (क), मध्यबानेश्वि 

10 314534 देखख 314914 सम्म  200 एखम्वसन कलेज (ख), मध्यबानेश्वि 

11 314916 देखख 315269 सम्म  200 टेक्सास कलेज (क), धमत्रपाका , चाववहल 

12 315270 देखख 315626 सम्म  200 टेक्सास कलेज (ख), धमत्रपाका , चाववहल 

13 315628 देखख 316085 सम्म  200 महेन्रभवन मा.वव. (क), सानोगौचिन 

14 316087 देखख 316468 सम्म  200 महेन्रभवन मा.वव. (ख), सानोगौचिन 

15 316470 देखख 316904 सम्म  200 शहीद शकु्र मा.वव., अिैतमागा, पिुानो बसपाका  

16 316906 देखख 317261 सम्म  200 मदन भण्डािी मेमोरियल कलेज, अनामनगि 

17 317263 देखख 317766 सम्म  200 ग्यालेक्सी पखब्लक स्कूल (क), ज्ञानेश्वि 

18 317767 देखख 318608 सम्म  १७१ ग्यालेक्सी पखब्लक स्कूल (ख), ज्ञानेश्वि 

 

रष्टव्य १M-  
1. पिीक्षा सञ्चालन हनेु द्वदन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पधन आयोगको पूवा सूचना ववना धनिाारित कायाक्रम अनसुािको पिीक्षा 

स्थधगत हनेुछैन ।  
2. पिीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

3. काठमाडौं पिीक्षा केन्र बाहेक अन्यत्र पिीक्षा केन्रका पिीक्षाथीहरूलाइा पिीक्षामा सामेल गिाइाने छैन । 

4. पिीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्य इलेक्रोधनक धडभाइसहरु लैजान धनषेि गरिएको छ। 

5. प्रवेश पत्र ववना कुनै पधन उम्मेदवािलाइा पिीक्षामा सखम्मधलत नगिाइने हुाँदा प्रवेशपत्र अधनवाया रूपमा साथमा धलइा पिीक्षा 
सञ्चालन हनुभुन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै पिीक्षा भवनमा आइपगु्नपुनेछ । 
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6. पिीक्षामा प्रवेश-पत्र साँगै आफ्नो नागरिकता वा नेपाल सिकािबाट जािी भएको फोटो समेतको कुनै परिचयपत्र अधनवाया रूपमा 
धलइा आउनपुनेछ । 

 

रष्टव्य २M- कोधभड-१९ संक्रमणबाट सिुखक्षत िहन पिीक्षाथीले अधनवाया पालना गनुापने थप ववषयहरू 

1. पिीक्षा केन्रमा प्रवेश गनुा अखघ उम्मेदवाि स्वयंले कखम्तमा माक्स, स्याधनटाइजि तथा आफ्नो लाधग वपउने पानीको 
अधनवाया व्यवस्था गनुा पनेछ । 

2. पिीक्षामा खवटएका जनशखक्तले द्वदएको धनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

3. पिीक्षाथीहरू पिीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाा, बावहि धनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा धभडभाड नगरिकन दूिी कायम गिी 
क्रमैसाँग तोवकएको स्थानमा जानपुने छ । 

4. पिीक्षाथीहरू समूहमा भेला हनुे, कुिाकानी गने गनुा हुाँदैन । 

5. कोधभड-१९ बाट संक्रधमत पिीक्षाथीहरूका लाधग ववशेष केन्रको व्यवस्था गरिन ेहुाँदा संक्रधमत पिीक्षाथीले आफू संक्रधमत 
भएको जानकािी कायाालयको टेधलफोन नं. ०१-4771982 वा मोवाइल नं. 9841777670 वा 9849409409 
मा सम्पका  गिी अधिम जानकािी द्वदन ुपनेछ । 

 

 
 

 

 

................................. 
(धनिन्जन प्रसाद पोखिेल) 

नायव सबु्बा 

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

शाखा अधिकृत 

............................. 
(चन्रकान्त धनिौला) 

उपसखचव 
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