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ललखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सचूना 

सचूना न.ं  १४ /०७७-७८, लमतत : २०७७।०९।०५ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर, काठमाडौंको वव.न.ं १६६८६-१६६९२/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), रा.प. ततृीय शे्रणी (अप्राववधिक), न्द्याय सेवा, 
न्द्याय/काननू/सरकारी वककल समहू, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र दिपायल राखी अनलाईनबाट दरखास्त फाराम भरी स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको 
प्रततयोधगतात्मक ललखखत परीक्षा पवूा प्रकालशत लमतत र समयमा देहाय बमोजिमको परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्द्र कायम गिरएको हुुँदा सम्बजन्द्ित सबकैो 
िानकारीको लाधग यो सचूना प्रकाशन गिरएको छ । 

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कायाक्रम 

क्र.स. पत्र ववषय परीक्षा लमतत  परीक्षा समय उम्मेिवार सखं्या परीक्षा केन्र 

१ प्रथम पत्र शासन प्रणाली २०७७/०९/१५ 

ददनको १:०० बि े

 
 

सब ै
लोक सेवा आयोग, ददपायल कायाालय, 

रािपरु ददपायल २ द्वितीय पत्र  समसामतयक ववषय २०७७/०९/१६ 

३ ततृीय पत्र  समसामतयक काननू तथा अभ्यास २०७७/०९/१७ 

रष्टव्य 
क) परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्यालशत ववदा पना गएमा पतन आयोगको पूवा सूचना ववना तनिाािरत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थधगत हुने छैन । 
ख) प्रवेशपत्र ववना परीक्षामा सजम्मललत नगराईने हुुँदा अतनवायारुपमा  प्रवेशपत्र साथमा ललई परीक्षा संचालन हुनु भन्द्दा १ घण्टा ३० लमनेट अगावै परीक्षा भवनमा आइपुग्नु पनेछ । परीक्षा 

भवनबाट प्रवेशपत्र ववतरण गिरने छैन । 
ग) परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल, क्याल्कुलेटर तथा अन्द्य द्विB'तीय सामाग्रीहरु लैिान तनषिे गिरएको छ । 
घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुा पनेछ । वस्तुगत बहु वैकजल्पक प्रश्नको उत्तर दददंा Capital Letter मा (A,B,C,D) लेख्न ुपनेछ । 
ङ) परीक्षाथीले परीक्षा ददन आउुँदा नेपाली नागिरकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाालयबाट िारी भएको फोटो सदहतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र अतनवाया रुपमा ललई उपजस्थत हुनु पनेछ । 
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च) संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्बजन्द्ि मापदण्ड, २०७७ अनुसार परीक्षाथीले तपलसलमा उल्लेखखत ववषयहरुको पूणा रुपमा पालन गनुा पनेछ । 
 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुाअतघ उम्मेदवार स्वयंले कजम्तमा माक्स, स्यातनटाइिर तथा आफ्नो लाधग खानेपानीको अतनवाया व्यवस्था गनुा पनेछ । 
 परीक्षाथीले परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गदाा, तनस्कदा र शौचालय प्रयोग गदाा लभडभाड नगरीकन एकआपसमा २ (दईु) लमटरको दरूी कायम गनुापनेछ । 
 परीक्षाथीहरुले समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुा हुुँदैन । परीक्षामा खदटएका िनशजक्तले ददएको तनदेशनको पूणा पालन गनुापनेछ । 
 परीक्षाथीले लेख्न बाुँकी रहेको उत्तरपुजस्तकाको खाली ठाउुँ  स्वयंले काटी, दस्तखत गरी, उत्तरपुजस्तका गन्द्ती गरी उत्तरपुजस्तका बुझाएको हस्ताक्षर गरेर मात्र पिरक्षा हलबाट बादहर िानु 

पनेछ । 
 कोलभड-१९ (COVID-19) संक्रलमत उम्मेदवार परीक्षामा सजम्मललत हुने भएमा सम्बजन्द्ित उम्मेदवारले यस कायाालयको फोन नं. ०९४-४४०१४७ वा ०९४-४४०१७८ मा सम्पका  गरी वा इमेल 

तथा तनवेदनको माध्यमबाट सो को  िानकारी यस कायाालयलाई ददनु हुन सुधचत गिरन्द्छ ।  
 

                                                          

                          

 .................................. 
बबष्णु पौडले 

तन. कायाालय प्रमखु 

.................................... 
गणेशमान लस ंराई 
शाखा अधिकृत 
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