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राजपत्ाकंकत ततृीय शे्रणी, कवद्यालय ननरीक्षक पदको नलखित परीक्षाको 
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ९८।०७८-७९, नमनत २०7८।१२।०६ 
 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालयको कवज्ञापन नम्बर १७३३६-१७३३९÷०७८-७९ (िलुा तथा समावेशी), नपेाल खशक्षा सेवा, खशक्षा 
प्रशासन समूह, ननरीक्षण उपसमूह, राजपत्ाकित ततृीय शे्रणी, कवद्यालय ननरीक्षक वा सो सरह (प्राकवनिक) पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र रािी दरिास्त 
स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नपेाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्िी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत तेस्रो संक्रमणको कवशेष 
अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्द्िी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोिनसकहत)को पालना गने गराउने गरी ननम्न नमनत र समयमा 
ननम्नानसुारका परीक्षा भवनहरुमा प्रनतयोनगतात्मक नलखित परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्द्ित सबैको जानकारीको लानग यो सूचना प्रकाखशत गररएको 
छ । परीक्षाथीहरूले अननवाया रूपमा पालना गनुापने कवषयहरू रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेि गररएको छ । 

 

नलखित परीक्षा कायाक्रम 

क्र.सं. पत् कवषय परीक्षा प्रणाली नमनत र समय  समय 

१. प्रथम General Subject (General 

Awareness & General Ability Test) 
वस्तगुत बहवैुकखल्पक २०७८।१२।२७ गते ददनको २:०० बजे १ घण्टा ३० नमनेट 

२. दितीय General Technical Subject कवषयगत २०७८।१२।२८ गते ददनको २:०० बजे ३ घण्टा 

३. ततृीय Service Group Specific Subject कवषयगत २०७८।१२।२९ गते ददनको २:०० बजे ३ घण्टा 
 

नलखित परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

1 ८७0001 देखि ८७0200 सम्म 200 जना श्री कप.ई.ए. एशोनसएसन (क), थापाथली 

2 ८७0201 देखि ८७0400 सम्म 200 जना श्री कप.ई.ए. एशोनसएसन (ि), थापाथली 

3 

८७0401 देखि ८७0५४८ सम्म र 
त्यसपनछ क्रमश: रोल नं. कायम 

भएका सबै 

१४८ जना र त्यसपनछ 
क्रमश: रोल नं. कायम 

भएका सबै 
श्री एस.ई.इखन्द्जननयररङ एकेडेमी, थापाथली 

रष्टव्य १M-   

1. आयोगको पूवा सूचना कवना ननिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थनगत हनेुछैन।  
2. परीक्षामा कालो मसी मात् प्रयोग गनुापनेछ। 

3. काठमाडौं परीक्षा केन्द्र रािी दरिास्त स्वीकृत भएका बाहेक अन्द्यत् परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छैन। 

4. वस्तगुत परीक्षामा क्याल्कुलेटर प्रयोग गना पाइने छैन ।  
5. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्द्य इलेक्रोननक नडभाइसहरु लैजान ननषेि गररएको छ। 

6. प्रवेश पत् कवना कुनै पनन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सखम्मनलत नगराइने हुुँदा प्रवेशपत् अननवाया रूपमा साथमा नलइा परीक्षा संचालन हनुभुन्द्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा 
भवनमा आइपगु्नपुनेछ। 

7. परीक्षामा प्रवेश-पत् सुँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत् अननवाया रूपमा नलइा आउनपुनेछ । 

रष्टव्य २M- कोनभड-१९ संक्रमणबाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले अननवाया पालना गनुापने थप कवषयहरू 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गनुा अखघ उम्मेदवार स्वयंले कखम्तमा माक्स, स्याननटाइजर तथा आफ्नो लानग कपउने पानीको अननवाया व्यवस्था गनुा पनेछ । 

2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गदाा र ननस्कदा नभडभाड नगरीकन एकआपसमा भौनतक दूरी कायम गनुा पनेछ । 
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3. परीक्षामा िकटएका जनशखिले ददएको ननदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गदाा, बाकहर ननस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा नभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोककएको स्थानमा जानपुने छ । 

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हनुे, कुराकानी गने गनुा हुुँदैन । 

6. कोनभड-१९ बाट संक्रनमत परीक्षाथीहरूका लानग कवशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँदा संक्रनमत परीक्षाथीले आफू संक्रनमत भएको जानकारी कायाालयको टेनलफोन नं. 
०१-४७७१९८२ वा मोवाइाल नम्बर 9841777670 वा ९८४१४३४५९१ मा सम्पका  गरी अनरिमम जानकारी ददन ुपनेछ। 

 
 

 

 
 

....................... 
(उपेन्द्रबहादरु पनु) 
कम््यटुर अपरेटर 

....................... 
(अनभराज डाुँगी) 
शािा अनिकृत 

......................... 
(चन्द्रकान्द्त ननरौला) 

उपसखचव 
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