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शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राववधिक) पदको द्वितीय चरणको धलखखत परीक्षाको  

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. ११/07७-7८ धमधत 207७/०६/२६ 

 

 लोक सेवा आयोग, केखन्िय कायाालय, काठमाडौंको वव.नं. 16694-16700/076-77(खलुा तथा समावेशी), नपेाल परराष्ट्र, 
प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यवस्थावपका संसद सेवाको संयकु्त र एवककृत परीक्षा प्रणाली अन्तगात रा.प.ततृीय शे्रणी, शाखा अधिकृत वा सो 
सरह (अप्राववधिक), पदमा बटुवल र दाङ परीक्षा केन्ि राखी प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीणा भएका उम्मेदवारहरुको धलखखत परीक्षा 
कायाक्रम यस पूवा स्थधगत गररएकोमा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्िी मापदण्ड र लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृत 
संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्िी मापदण्ड, २०७७ को पालना गने गराउने गरी धनम्न धमधत र 
समयमा धनम्नानसुारका परीक्षा भवनहरुमा प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्ित सबैको जानकारीको लाधग यो 
सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

तपधसल 

लिखित परीक्षा कार्यक्रम  

पत्र लिषर् परीक्षा लमलत र समर् 

द्वितीय (सवै सेवा समहुको लाधग) शासन प्रणाली 
2०७7।07।23  

द्वदनको १:00 वजे  

ततृीय(सवै सेवा समहुको लाधग) समसामवयक ववषय 
2०७7।07।24 

द्वदनको १:00 वजे  

चतथुा (प्रशासन, लेखापरीक्षण र ब्यवस्थावपका 
संसद सेवाका लाधग मात्र) 

सेवा समहु सम्बन्िी 
2०७7।07।2५ 

द्वदनको १:00 वजे 

अधतररक्त पत्र (परराष्ट्र सेवाको लाधग मात्र) 
अग्रजेी भाषा (Extra Paper-I) 

2०७7।07।2६ 

द्वदनको १:00 वजे 

धनधत तथा अन्तरावष्ट्रय सम्बन्ि  

(Extra Paper-II) 
2०७7।07।2७ 

द्वदनको १:00 वजे 

 

परीक्षा भवन 

पत्र रोि नं. परीक्षा केन्द्र 

द्वितीय (सवै सेवा समहुको लाधग), 
ततृीय (सवै सेवा समहुको लाधग), 
चतथुा (प्रशासन, लेखापरीक्षण र 
ब्यवस्थावपका संसद सेवाका लाधग मात्र) 

550005 देखख 550631 सम्म श्री काखन्त मा.वव.हाटबजार लाईन, बटुवल। 

550६६० देखख ५५१७७३ सम्म श्री ज्ञानोदय मा.वव, पलुचोक, बटुवल। 

६१०००२ देखख 610759 सम्म 
श्री लोक सेवा आयोग बटुवल कायाालय 
(परीक्षा हल), बटुवल ।   

अधतररक्त पत्र (परराष्ट्र सेवाको लाधग 
मात्र) 

बटुवल र दाङ परीक्षा केन्ि राखी प्रथम 
चरणको परीक्षामा उत्तीणा भएका सबै 
उम्मेदवारहरु 

श्री लोक सेवा आयोग बटुवल कायाालय 
(परीक्षा हल), बटुवल ।   
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िष्टव्य १  

१. परीक्षा सञ्चालन हनुे द्वदन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पधन आयोगको पूवा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा 
स्थधगत हनुे छैन । 

२. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुा पनेछ । 

३. वटुवल र दाङ परीक्षा केन्ि बाहेक अन्यत्र परीक्षा केन्िका परीक्षाथीहरुलाई परीक्षामा सामेल गराईने छैन । 

४. परीक्षा भवनमा झोला, मोबाईल फोन तथा अन्य इलेक्रोधनक धडभाइसहरु लैजान धनषिे गररएको छ । 

५. प्रवेश पत्र ववना कुनै पधन उम्मेदवारलाई सखम्मधलत नगराईने हुुँदा प्रवेशपत्र अधनवाया रुपमा साथमा धलई परीक्षा सञ्चालन 
हनुभुन्दा कखम्तमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्न ुपनेछ । 

६. परीक्षामा प्रवेशपत्र सुँगै आफ्नो नागरीकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अधनवाया 
रुपमा धलई आउनपुनेछ । 

 

िष्टव्य २ कोधभड-१९ संक्रमणबाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले अधनवाया पालना गनुापने थप ववषयहरु 

१. परीक्षाथी आफू कोधभड-१९ को संक्रमणबाट संक्रधमत भए/नभएको स्वयमले घोषणा गनुापनेछ ।संक्रधमत परीक्षाथीले 
परीक्षा केन्िमा प्रवेश गना हनुे छैन । 

२. परीक्षा केन्िमा प्रवेश गनुा अखघ उम्मेदवार स्वयमले कखम्तमा मास्क, स्याधनटाइजर तथा आफ्नो लाधग खानेपानीको अधनवाया 
व्यवस्था गनुा पनेछ । 

३. परीक्षाथीले परीक्षा केन्िमा प्रवेश गदाा र धनस्कदा धभडभाड नगरीकन एक आपसमा दईु धमटरको दूरी कायम गनुा पनेछ 
। 

४. परीक्षामा खवटएका जनशखक्तले द्वदएको धनदेशनको पूणा पालना गनुा पनेछ। 

५. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्िमा प्रवेश गदाा, बावहर धनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा धभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी 
क्रमैसुँग तोवकएको स्थानमा जानपुनेछ । 

६. परीक्षाथीहरु समहुमा भेलाहनुे, कुराकानी गने गनुाहदैुन । 

७. उत्तरपखुस्तका बझुाउुँदा उत्तरपखुस्तकामा रहेको खाली स्थान काटी बझुाउन ुपनेछ । 

८. परीक्षाथीले उत्तरपखुस्तका बझुाउुँदा आफ्नो उत्तरपखुस्तका गन्ती गरी उत्तरपखुस्तका बझुाई हस्ताक्षर गरी बावहर जान ुपनेछ 
। 

 

 

  

 

 

 

 ....................... 
(चरुा बहादरु काकी) 

नायब सबु्बा 

....................... 
(पषु्पराज खनाल) 
शाखा अधिकृत 

....................... 
(कृष्णप्रसाद लम्साल) 

सहसखचव 
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