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राजपत्र अनंककत प्रथम शे्रणीका कवभिन्न प्राकवभिक पदहरुको भलखित परीक्षाको 
परीक्षा िवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. १०/०७८-७९, भमभत २०7८/०५/०४ 
 

लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौँ कायाालयको तपभसलका कवज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह र राजपत्र अनंककत प्रथम शे्रणीको तपभसलको पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र रािी दरिास्त 
स्वीकृत िएका उम्मेदवारहरूको नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्िी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको कवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्द्िी 
मापदण्ड, २०७७ (तेश्रो संशोिन सकहत) को पालना गने गराउने गरी भनम्न भमभत र समयमा भनम्नानसुारका परीक्षा िवनहरुमा भलखित परीक्षा सञ्चालन हनेु िएकोले सम्बखन्द्ित सबैको जानकारीको 
लाभग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ। काठमाडौं परीक्षा केन्द्र रािी दरिास्त स्वीकृत िएका बाहेक अन्द्यत्र परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छैन। साथै तोककएको परीक्षा 
िवन बाहेक अन्द्य परीक्षा िवनहरुमा कुनै पभन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मभलत गराइने छैन। तोककएको परीक्षा िवनमा परीक्षा शरुु हनुिुन्द्दा कखम्तमा १ (एक) घण्टा अगावै पगु्न ुपनेछ।परीक्षाथीहरूले 
अभनवाया रूपमा पालना गनुापने कवषयहरू रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेि गररएको छ। 

ललखित परीक्षा कार्ाक्रम तथा परीक्षा भवन 
 

क्र.सं. कव.नं. पद सेवा, समूह, उपसमूह 
परीक्षा भमभत, समय र 

अवभि 
उम्मेद वारहरुको रोल नं. संख्या परीक्षा केन्द्र 

१ 
१२०१४।०७७-७८ 

(मकहला) 
सब-इखन्द्जभनयर 

इखन्द्जभनयररङ, इलेखक्िकल, 

जनरल इलेखक्िकल 

२०७८।०५।१७ गते 
भबहान ७:३० बजे 

(वस्तगुत, ४५ भमनटे) 

३१०००१ देखि ३१०२५ 
सम्म र बााँकी सबै  

२५ जना 

लोक सेवा आयोग, 
काठमाडौं कायाालय, 

अनामनगर 

२ 
१२०१५।०७७-७८ 

(आ.ज.) 
सञ्चार सहायक 

इखन्द्जभनयररङ, इलेक्िोभनक्स 
एण्ड टेभलकम्यभुनकेशन 

२०७८।०५।१८ गते 
भबहान ७:३० बजे 

(वस्तगुत, ४५ भमनटे) 

३१०००१ देखि ३१०१४ 
सम्म र बााँकी सबै  

१४ जना 

३ 
१२०१६।०७७-७८ 

(मिेशी) 

मेकाभनकल सब-
इखन्द्जभनयर 

इखन्द्जभनयररङ, मेकाभनकल, 

जनरल मेकाभनकल 

२०७८।०५।२० गते 
भबहान ७:३० बजे 

(वस्तगुत, ४५ भमनटे) 

३१०००१ देखि ३१०१२३ 
सम्म र बााँकी सबै  

१२३ जना 

४ 
१२०१९।०७७-७८ 

(िलुा) 
भसभनयर 

मेकाभनक्स 

इखन्द्जभनयररङ, मेकाभनकल, 

भन.उ.स. 
२०७८।०५।२१ गते 
(वस्तगुत, ४५ भमनटे) 

३१०००१ देखि ३१०११३ 
सम्म र बााँकी सबै  

११३ जना 
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क्र.सं. कव.नं. पद सेवा, समूह, उपसमूह 
परीक्षा भमभत, समय र 

अवभि 
उम्मेद वारहरुको रोल नं. संख्या परीक्षा केन्द्र 

५ 

१२०१७-
१२०१८।०७७-
७८(िलुा, आ.ज.) 

भसभनयर अपरेटर 
इखन्द्जभनयररङ, मेकाभनकल, 

भन.उ.स. 

२०७८।०५।२२ गते 
भबहान ७:३० बजे 

(वस्तगुत, ४५ भमनटे) 

३१०००१ देखि ३१००१६ 
सम्म र बााँकी सबै  

१६ जना 
लोक सेवा आयोग, 
काठमाडौं कायाालय, 

अनामनगर 

रष्टव्य १M-   

1. आयोगको पूवा सूचना कवना भनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थभगत हनेुछैन।  
2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ। 

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

4. परीक्षा िवनमा झोला, मोवाइल फोन, क्याल्कुलेटर तथा अन्द्य इलेक्िोभनक भडिाइसहरु लैजान भनषेि गररएको छ। 

5. प्रवेश पत्र कवना कुनै पभन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सखम्मभलत नगराइने हुाँदा प्रवेशपत्र अभनवाया रूपमा साथमा भलइा परीक्षा संचालन हनुिुन्द्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा िवनमा आइपगु्नपुनेछ। 

6. परीक्षामा प्रवेश-पत्र साँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी िएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अभनवाया रूपमा भलइा आउनपुनेछ । 

रष्टव्य २M- कोभिड-१९ संक्रमणबाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले अभनवाया पालना गनुापने थप कवषयहरू 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गनुा अखघ उम्मेदवार स्वयंले कखम्तमा माक्स, स्याभनटाइजर तथा आफ्नो लाभग कपउने पानीको अभनवाया व्यवस्था गनुा पनेछ । 

2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गदाा र भनस्कदा भिडिाड नगरीकन एकआपसमा िौभतक दूरी कायम गनुा पनेछ । 

3. परीक्षामा िकटएका जनशखिले ददएको भनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गदाा, बाकहर भनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा भिडिाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसाँग तोककएको स्थानमा जानपुने छ । 

5. परीक्षाथीहरू समूहमा िेला हनुे, कुराकानी गने गनुा हुाँदैन । 

6. सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो स्वास््य अवस्थाको बारेमा आयोगको Web Site मा गइा कव्तुीय मा्यमबाट कोभिड सम्बन्द्िी स्वयम  घोषणा फाराम अभनवाया रूपमा िनुा पनेछ। 

7. कोभिड-१९ बाट संक्रभमत परीक्षाथीहरूका लाभग कवशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुाँदा संक्रभमत परीक्षाथीले आफू संक्रभमत िएको जानकारी कायाालयको टेभलफोन नं. ०१-४७७१९८२ वा मोवाइाल नम्बर 9841777670 वा 
९८४१४३४५९१ मा सम्पका  गरी अभरिमम जानकारी ददन ुपनेछ। 

 

 

 

....................... 
(भनरन्द्जनप्रसाद पोिरेल 

नायब  सबु्बा 

.......................... 
(लक्ष्मीप्रसाद पराजलुी) 

शािा अभिकृत 

......................... 
(चन्द्रकान्द्त भनरौला) 

उपसखचव 
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