
  
 

लोक सवेा आयोग 

महने्द्रनगर कायाालय 

महने्द्रनगर कञ्चनपरु 

 

रा.प.अनं. प्रथम शे्रणीका (प्राविविक) पदहरुको परीक्षा भिन कायम गररएको सूचना 

सचूना नं. ८/२०७८/७९    वमवि :२०७८/०५/२३ 

    लोक सेवा आयोग, दिपायल कायाालय, राजपरु डोटीको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रादवदिक) तथा स्वास््य सेवाका पााँचौ तहको तपदसलको 

दवज्ञापन र पिहरुमा महने्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्ि फाराम स्िीकृि भएका उम्मेदिारहरुको (खुला िथा समािेशीिफफ ) र 

लोक सेवा आयोग, वदपायल बाट महेन्द्रनगर परीक्षाकेन्द्र पररििफन गररएका उम्मेदिारको वलवखि परीक्षा आयोगको पवूा प्रकादित परीक्षा 

कायाक्रम अनसुार दनम्नानसुारको दमदत, समय र परीक्षा भवनमा नपेाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्िी मापिण्ड पालना गने गरी संचालन 

हुने भएकोले सम्बदन्द्ित सबैको जानकारीको लादग यो सचूना प्रकािन गररएको छ । साथै उम्मेिवारहरुले आफ्नो स्वास््य अवस्थाको बारेमा 

आयोगको web site मा गई  दवद्यतुीय माध्यमबाट कोदभड-१९ सम्वन्द्िी स्वयम ्घोषणा फाराम अदनवाया रुपमा भनुा पनेछ । परीक्षाथीहरुले पालना 

गनुा पन ेकुरा तल  रष्टव्य १ र २ मा उल्लेख गररएको छ । 

परीक्षा कायफक्रम 

क्र.स.ं विषय पूणाफङ्क परीक्षा प्रणाली परीक्षा अिवि 

१. सेवा सम्वन्द्िी १०० वस्तुगत  वहुउत्तर ४५ दमनेट 

परीक्षा भिन 

क्र.स.ं विज्ञापन नं. (२०७७ -७८) पद , सेिा,समूह, 

उपसमूह 

परीक्षा वमवि र 

समय 

रोल नं. परीक्षा भिन 

देवख सम्म 

१. 

१५८१३-१५८१४ 

प्रादवदिक सहायक, 

नेपाल दिक्षा, दिक्षा 

प्रिासन,दनरीक्षण 

२०७८।६।१६ 

दबहान ७:३० 

बज े

८३०००१  ८३०२०० 
श्री जनज्योती बहुमखुी क्याम्पस ‘क’ केन्द्र भााँसी, 

महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

२. 
८३०२०१  ८३०४०० श्री जनज्योती बहुमखुी क्याम्पस ‘ख’ केन्द्र भााँसी, 

महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

३. ८३०४०१  ८३०६०० श्री जानकी कन्द्या मा.दव. महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

४. ८३०६०१  ८३०८०० श्री भकुृटी मा.दव. महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

५. 
८३०८०१  ८३१०१५ श्री आििा मा.दव. (रादरिय बाल दवद्यालयको 

नदजक) महने्द्रनगर,कञ्चनपरु । 

   १. १५८१५ 
हले्थ अदसष्टणे्ट, नेपाल 

स्वास््य, ह.ेई., पााँचौ तह 

२०७८।६।१६ 

दबहान ७:३० 

बज े

सबै उम्मेिवार 
श्री लोक सेवा आयोग, महने्द्रनगर कायाालयको 

परीक्षा हल,  महने्द्रनगर,कञ्चनपरु । 

१. 

१५८०९-१५८१२ 
नेपाल दवदवि, कम््यटुर 

अपरेटर 

२०७८।६।२० 

दबहान ७:३० 

बज े

८३०००१  ८३०२०० श्री भकुृटी मा.दव. महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

२. 
८३०२०१  ८३०४०० श्री जनज्योती बहुमखुी क्याम्पस ‘क’ केन्द्र भााँसी, 

महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

३. 
८३०४०१  ८३०६०० श्री जनज्योती बहुमखुी क्याम्पस ‘ख’ केन्द्र भााँसी, 

महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

४. 

८३०६०१ िदेख ८३०७२१   

   र  ७७०००३ समेत 

 

श्री जानकी कन्द्या मा.दव. महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

 
..................... 

(खगेन्द्रप्रसाद भट्ट) 

शाखा अविकृि 

 

..................... 

(प्रकाश चपाई) 

ना.स.ु 
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द्रष्टव्य १. 
 उम्मेिवारले उत्तरपदुस्तकामा कालो मसी भएको डट्पेन र  कलम मात्र प्रयोग गनुा पनछे । 

 प्रवेि पत्र दवना कुनै पदन उम्मेिवारलाई परीक्षामा सदम्मदलत गराइने छैन ।  प्रिेशपत्रको साथमा नागररकता वा नपेाल सरकारबाट जारी 

भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अवनिायफ रुपमा साथमा वलई परीक्षा सचंालन हुनु भन्द्दा कवम्िमा १ घण्टा अगािै 

तोदकएको परीक्षा भवनमा आईपगु्न ुपनछे । 

 परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल, इलेक्ट्रोवनक वडभाइस दनषेि गररएको छ । 

 परीक्षा संचालन हुने दिन अप्रत्यादित दविा पना गएमा पदन आयोगको पिूफ सचूना विना वनिाफररि परीक्षा कायफक्रम स्थदगत हुने छैन । 

 उम्मेिवारलाई तोदकएको परीक्षा भवन बाहके अन्द्य परीक्षा भवनमा सहभागी गराइन ेछैन । 

रष्टव्य २ .सकं्रमणको वबशेष अिस्थामा परीक्षा (सचंालन िथा व्यिस्थापन) सम्िन्द्िी मापदण्ड २०७७ अनुसार परीक्षाथीले 

देहायका विषयको पुणफ पालना गनुफ पनेछ । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गनुा अदघ  अदनवाया रूपमा मास्क लगाउन ुपनेछ । उम्मेिवार स्वयंले आफ्नो लादग स्यादनटाइजर र खानेपानीको 

व्यवस्था  गनुा पनछे । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गिाा,  िौचालय जााँिा आउाँिा परीक्षा केन्द्र बाट बादहररिा एक आपसमा २ दमटरको िरुी कायम गनुा पनेछ । 

 परीक्षामा खदटएका जनिदिले दिएको दनििेनको पणुा पालना गनुा पनेछ । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गिाा परीक्षा सकी, बादहररिा  ,समहुमा भलेा हुने छलफल गन े,आपसमा कुराकानी गने गनुा हुिनै । 

 कोदभड-१९ बाट संक्रदमत परीक्षाथीका लादग दविेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने हुाँिा कोदभड-१९ संक्रदमत परीक्षाथीले परीक्षा सरुु हुन 

भन्द्िा कदम्तमा ३ घण्टा अगादड कायाालयको फोन नं.०९९-५२१२०९/०९९-५२३९९२ मा सम्पका  गरी जानकारी गराउन ुपनछे । 

 


