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रा.प.ततृीय श्रेणी (अप्राववविक) शाखा अविकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको वलवखत परीक्षाको 

परीक्षा भवन कायम गररएको सचूना ।  
सूचना नं. २/०७८/७९                                                                                                       मिमि :२०७८/०४/०७ 

 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, काठमाडौंको मिज्ञापन नं.१६६९५-१६७०१/०७७-७८, (खुला िथा सिािेशी) 

अनुसार रा.प.िृिीय शे्रणी (अप्रामिमिक), संयकु्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्द्तगात रा.प.ततृीय श्रेणी शाखा अविकृत 

वा सो सरह पदमा लोक सेवा आयोग, महने्द्रनगर कायाालय, कञ्चनपरु परीक्षा केन्द्र रावख online दरखास्त फाराम स्वीकृत 

भएका उम्मदेवारहकोको प्रथम चरणको प्रवतयोवगतात्मक वलवखत परीक्षा दहेायको वमवत, समय र स्थानमा नेपाल सरकारले 

तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्िी मापदण्ड पालना गने गरी संचालन हुने भएकोले सम्बवन्द्ित सबैको जानकारीको लावग यो 

सचूना प्रकाशन गररएको छ । साथै उम्मदेवारहकोले आफ्नो स्वास््य अवस्थाको बारेमा आयोगको web site मा गई  

ववद्यतुीय मायमयमबाक कोवभड-१९ सम्वन्द्िी स्वयम ् घोषणा फाराम अवनवाया कोपमा भनुा पनेछ । परीक्षाथीहकोले पालना 

गनापने कुरा तल द्रष्टव्य १ र २ मा उल्लेख गररएको छ ।  

परीक्षा काययक्रि 

क्र.स.ं मिषय पूणायङ्क परीक्षा प्रणाली मिमि सिय 

१. प्रशासमनक अमिरुची परीक्षण  १०० िस्िुगि २०७८/०४/२३   मिहान ७:३०िजे  

परीक्षा ििन 

क्र.स.ं रोल नं. परीक्षाथी 

सखं्या 

परीक्षा ििन 

देमख सम्ि 

१. ८३०००१ ८३०२०० २०० श्री कञ्चन ववद्या मवन्द्दर सामदुावयक कलेज, ‘क’  केन्द्र, कञ्चनपरु । 

२. ८३०२०१ ८३०४०० २०० श्री कञ्चन ववद्या मवन्द्दर सामदुावयक कलेज, ‘ख’ केन्द्र,  कञ्चनपरु । 

३. ८३०४०१ ८३०६०० २०० श्री कञ्चन ववद्या मवन्द्दर सामदुावयक कलेज, ‘ग’  केन्द्र, कञ्चनपरु । 

४. ८३०६०१ ८३०८०० २०० श्री आदशा ववद्या वनकेतन (रावरिय बाल ववद्यालयको पछाडी), कञ्चनपरु । 

५. ८३०८०१ ८३१००० २०० 
श्री वलवकल बदु्ध एकेडेमी नयााँ भवन (खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी वल.को उत्तरपट्टी), 

‘क’ केन्द्र, कञ्चनपरु । 

६. ८३१००१ दवेख माथी सबै 
श्री वलवकल बदु्ध एकेडेमी  नयााँ भवन (खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी वलवमकेडको 

उत्तरपट्टी), ‘ख’ केन्द्र, कञ्चनपरु । 
 

 

 

 

................... 
प्रकाश चपाई 
नायि सुब्िा 

 

     ....................... 
खगेन्द्द्रप्रसाद िट्ट 
शाखा अमिकृि 

......................... 
िुमिराि ररजाल 

(उपसमचि) 
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द्रष्टव्य १. 
 उम्मदेवारले उत्तरपवुस्तकामा कालो िसी िएको डट्पेन र  कलि मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

 प्रवशे पत्र ववना कुनै पवन उम्मदेवारलाई परीक्षामा सवम्मवलत नगराइने हुाँदा प्रिेशपत्र र आफ्नो नागररकता वा नेपाल 

सरकारबाक जारी भएको फोको समतेको कुनै पररचयपत्र अमनिायय रुपिा साथिा मलई परीक्षा संचालन हुनु िन्द्दा 

कमम्ििा १ घण्टा अगािै तोवकएको परीक्षा भवनमा आई पगु्न ुपनेछ । 

 परीक्षा भवनमा िोिाइल, इलेक्ट्रोमनक मडिाइस वनषिे गररएको छ । 

 परीक्षा संचालन हुने वदन अप्रत्यावशत ववदा पना गएमा पवन आयोगको पूिय सूचना मिना मनिायररि परीक्षा काययक्रि 

स्थवगत हुने छैन । 

 वस्तगुत वहुउत्तर प्रश्नको गलत उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हुनेछ । 

 उम्मदेवारलाई तोवकएको परीक्षा भवन बाहके अन्द्य परीक्षा भवनमा सहभागी गराइने छैन । 

द्रष्टव्य २ .संक्रिणको मिशेष अिस्थािा परीक्षा (संचालन िथा व्यिस्थापन) सम्िन्द्िी िापदण्ड२०७७ अनुसार 

परीक्षाथीले देहायका मिषयको पुणय पालना गनुयपनेछ । 

 परीक्षा केन्द्र प्रवशे गनुा अवघ  अवनवाया रूपमा मास्क लगाउन ु पनेछ । साथै उम्मदेवार स्वयंले आफ्नो लावग 

स्यावनकाइजर ,खानेपानीको व्यवस्था गनुा पनेछ ।  

 परीक्षा केन्द्र प्रवशे गदाा ,शौचालय जााँदा आउाँदा परीक्षा केन्द्र बाक बावहररदा एक आपसमा २ वमकरको दरुी कायम गनुा 

पनेछ । 

 परीक्षामा खवकएका जनशवक्तले वदएको वनदशेनको पणुा पालना गनुापनेछ । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गदाा परीक्षा सकी, बावहररदा  ,समहुमा भलेा हुने छलफल गने , आपसमा कुराकानी गने गनुा हुदनै । 

 कोवभड १९ बाक संक्रवमत परीक्षाथीका लावग सम्ववन्द्ित परीक्षा केन्द्रमा ववशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने हुाँदा 

कोवभड-१९ संक्रवमत परीक्षाथीले परीक्षा सकुो हुन भन्द्दा कवम्तमा ३ घण्का अगावड कायाालयको फोन 

नं.०९५२१२०९/५२३९९२ मा सम्पका  गरी जानकारी गराउन ुपनेछ । 
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