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दिपायल कायाालय 

राजपरु डोटी 
 

 

लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना । 

सूचना नं. ६/०७६-७७, लमतत :-२०७६/४/३० 

 

 यस कायाालयबाट संचाललत स्थानीय तह तर्ा को ननम्न ललखित ववज्ञापन नं., सेवा, समुह, तह र पिको लागग िोकसेवा आयोग, दिपायि 
कायाािय, राजपुर डोटी परीक्षा केन्द्र राखि Online Application मार्ा त िरिास्त स्वीकृत गराई प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीणा भएका सम्पुर्ा 
उम्मेिवारहरुको दितीय चरर्को प्रनतयोगगतात्मक ललखित परीक्षा पूवा ननर्ााररत परीक्षा कायाक्रमनुसार ननम्न लमनत, समय र परीक्षा भवनमा सञ्चालन 
हुने भएकोले सम्बन्धर्त सबैको जानाकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

परीक्षा कायाक्रम तथा केन्द्र 

 

क)  मदििा ववकास तनरीक्षक, ववववध सेवा, पााँचौ ति 

लस.नं. ववज्ञापन नं. पि, सेवा, समुह, तह पत्र 
परीक्षा लमनत र 

समय 
उम्मेिवारको रोल नं. 

जम्मा 
उम्मेिवार 
संख्या 

परीक्षा केधर 

१ 
१५८०६/०७५-
०७६ (िलुा) 

 

मदहला ववकास 
ननरीक्षक, ववववर् 
सेवा, पााँचौ तह 

द्धितीय 
२०७६।०५।२४ गते 
दिनको २:०० बजे 

७७०००४ िेिी ७७०३७२ 
सम्म (प्रथम चरर्मा 
उत्तीर्ा   उम्मेिवार 

मात्र)ै 

५५ 
श्री लोक सेवा आयोग, 
दिपायल कायाालय, 

राजपुर डोटी  

 



 

क) सिायक मदििा ववकास तनरीक्षक, ववववध सेवा, चौथो ति 

लस.नं. ववज्ञापन नं. पि, सेवा, समुह, तह पत्र 
परीक्षा लमनत र 

समय 
उम्मेिवारको रोल नं. 

जम्मा 
उम्मेिवार 
संख्या 

परीक्षा केधर 

२ 
१५८८१५/०७५
-०७६ (िलुा) 

 

 सहायक मदहला 
ववकास ननरीक्षक, 
ववववर् सेवा, 
 चौथो तह 

द्धितीय 
२०७६।०५।२५ गते 
दिनको २:०० बजे 

७७०००६ िेिी ७७१७२२ 
सम्म (प्रथम चरर्मा 
उत्तीर्ा उम्मेिवार 

मात्र)ै 

१४८ 
श्री लोक सेवा आयोग, 
दिपायल कायाालय, 

राजपुर डोटी 

 
रष्टव्य :- 
 प्रथम चरर्को परीक्षामा उत्तीर्ा उम्मेिवारहरु मात्र दितीय चरर्को परीक्षामा सन्म्मललत हुन पाउनेछन । 
 उम्मेिवारहरुले प्रवेश पत्र अननवाया रुपमा ललई आउन ुपने छ । 

 परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल र्ोन र अधय कागजातहरु परु्ा रुपमा ननषरे् गररएको छ । 

 परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापने छ । 

 परीक्षा कोठा पत्ता लगाउन ेसमेत प्रयोजनका लागग उम्मेिवारहरु परीक्षाको १ घण्टा अगाडी न ैपरीक्षा भवन पगुगसक्नपुनेछ । 
 आयोगको दिपायल परीक्षा केधर बाहेक अधयत्र परीक्षा केधर रािी िरिास्त स्वीकृत गराईएका उम्मेिवारहरुलाई मागथ तोककएको परीक्षा केधरमा सन्म्मललत गराईने 

छैन । 

 

 ....................                 ........................ 
(कुलराज पौडले)                (पथृ राज कटुवाल) 
 नायब सबु्बा                         शािा अगर्कृत 


