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रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक) खररदार िा सो सरह पदको परीक्षा भिन कायम  गररएको सचूना । 

सूचना नं. १२/२०७८/७९                                                                                                                  द्वमद्वत : २०७८/०६/२० 

यस कायाालयको ननम्नानसुारको नवज्ञापन र पदमा अनलाइन मार्ा त दरखास्त र्ारम भरी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नलनखत 

परीक्षा तपनसलको नमनत, समय र परीक्षा भवनमा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड पालना गन ेगरी संचालन हुने 

भएकोले सम्बनन्द्धत सबैको जानकारीको लानग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । परीक्षार्थीहरुले पालना गनुा पने कुरा तल  द्रष्टव्य १ र २ मा 

उल्लेख गररएको छ  । 

परीक्षा काययक्रम 

क्र.स.ं द्विज्ञापन नं. पद, सेिा, समुह द्विद्वखत  परीक्षा द्वमद्वत  परीक्षा समय 

१. 
१६३५१-१६३५२/ ०७७/७८ 

(खलुा तर्था समावेशी) 
नसननयर नमस्त्री, नेपाल इनन्द्जननयररङ्ग, मटे्रोलोजी २०७८/०७/१२ 

नबहान ८:०० 

बजे 
 

 
 

परीक्षा भिन 
 

क्र.स.ं रोि नं. परीक्षार्थी 

सखं्या 

परीक्षा भिन 

१. 
देद्वख सम्म 

४० श्री लोक सेवा आयोग महने्द्रनगर कायाालय, कञ्चनपरुको परीक्षा भवन । 
८३०००१ ८३००४० 

 

 

 

 

द्रष्टव्य १. 

 उम्मेदवारले उत्तरपनुस्तकामा कािो मसी भएको डट्पेन र  किम मात्र प्रयोग गनुा पनछे । 

 प्रवेश पत्र नवना कुनै पनन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सनम्मनलत गराइन ेछैन ।  प्रिेशपत्रको सार्थमा नागररकता वा नपेाल सरकारबाट जारी 

भएको र्ोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अद्वनिायय रुपमा सार्थमा द्विई परीक्षा सचंािन हुनु भन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै तोनकएको 

परीक्षा भवनमा आईपगु्न ुपनेछ । 

 परीक्षा भवनमा झोिा, मोबाइि फोन तर्था  इिेक्ट्रोद्वनक द्वडभाइस ल्याउन ननषेध गररएको छ । 

 परीक्षा संचालन हुने नदन अप्रत्यानशत नवदा पना गएमा पनन आयोगको पिूय सचूना द्विना द्वनिायररत परीक्षा काययक्रम स्र्थनगत हुने छैन । 

 उम्मेदवारलाई तोनकएको परीक्षा भवन बाहके अन्द्य परीक्षा भवनमा सहभागी गराइन ेछैन । 

द्रष्टव्य २ .सकं्रमणको द्वबशेष अिस्र्थामा परीक्षा (सचंािन तर्था व्यिस्र्थापन) सम्िन्िी मापदण्ड २०७७ अनुसार परीक्षार्थीिे देहायका 

द्विषयको पुणय पािना गनुयपनेछ । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अनि  अननवाया रूपमा मास्क लगाउन ु पनेछ । उम्मेदवार स्वयंले आफ्नो लानग स्याननटाइजर र खानपेानीको 

व्यवस्र्था  गनुा पनछे । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा,  शौचालय जााँदा आउाँदा ,परीक्षा केन्द्र बाट बानहररदा एक आपसमा दरुी कायम गनुा पनछे । 

 परीक्षामा खनटएका जनशनिले नदएको ननदशेनको परु्ा पालना गनुा पनेछ । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, परीक्षा सकी बानहररदा,  ,समहुमा भलेा हुने  छलर्ल गने, आपसमा कुराकानी गने गनुा हुदनै । 

 कोनभड-१९ बाट संक्रनमत परीक्षार्थीका लानग नवशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्र्था गररन ेहुाँदा कोनभड-१९ संक्रनमत परीक्षार्थीले परीक्षा सरुु हुन 

भन्द्दा कम्तीमा ३ िण्टा अगानड कायाालयको र्ोन नं.०९९५२१२०९/०९९५२३९९२ मा सम्पका  गरी जानकारी गराउन ुपनछे । 

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

(प्रकाश चपाई) 

नायि सबु्बा 

 

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

(खगेन्द्रप्रसाद भट्ट) 

शाखा अद्विकृत 

 

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

(मुद्विराम ररजाि) 
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