लोक सेवा आयोग

दिपायल कायाालय
राजपुर, डोटी

दलदित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सुचना
सूचना न.ं १९/०७७-७८, दमदत : २०७७।०९।२७
राष्ट्रिय अनसु न्धान ष्ट्िभागको ष्ट्िज्ञापन नं. १ (०७६/७७) (खल
ु ा तथा समािेशी), सहायक सचू क (रा.प.अनं. चतथु थ श्रेणी सरह)
पदको लोक सेिा आयोगको पिू थ प्रकाष्ट्शत परीक्षा कायथक्रम अनसु ारको ष्ट्लष्ट्खत परीक्षा ष्ट्नम्न ष्ट्मष्ट्त, समय र स्थानमा सचं ालन हुने
भएकोले सम्बष्ट्न्धत सबैको जानकारीको लाष्ट्ग यो सचू ना प्रकाशन गररएको छ ।
परीक्षा कायाक्रम:
दलदित परीक्षा कायाक्रम र समय
प्रथम पत्र
दितीय पत्र
२०७७।१०।१० गते ष्ट्दनको
२०७७।१०।१० गते ष्ट्िहान
१ (०७६/७७) रा.प.अनं. चतथु थ श्रेणी सरह सहायक सचक
१:०० बजे
ू
११:०० बजे (१ घण्टा)
(२ घण्टा ३० मनेट)
दव.न.

तह/ श्रेणी

पि

परीक्षा के न्द्रहरु:
दस.नं.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.

रोल नं.
िेदि
७०००१
७०१२६
७०२७६
७०४२६
७०५६१
७०७०१
७०८०१
७०९०१
७१००१
७११६१
७१२५१
७१३६१
७१४६१

सम्म
७०१२५
७०२७५
७०४२५
७०५६०
७०७००
७०८००
७०९००
७१०००
७११६०
७१२५०
७१३६०
७१४६०
७१६००

परीक्षा के न्द्र
श्री कुमालीकोट मा.ष्ट्ि., कुमालीकोट, ष्ट्दपायल
श्री शहीद स्मृती आ.मा.ष्ट्ि. (क), राजपरु , ष्ट्दपायल
श्री शहीद स्मृती आ.मा.ष्ट्ि. (ख), राजपरु , ष्ट्दपायल
श्री सजु ङ्ग मा.ष्ट्ि. (क), राजपरु , ष्ट्दपायल
श्री सजु ङ्ग मा.ष्ट्ि.(ख), राजपरु , ष्ट्दपायल
श्री लोक सेिा आयोग, ष्ट्दपायल (क), राजपरु , ष्ट्दपायल
श्री लोक सेिा आयोग, ष्ट्दपायल (ख), राजपरु , ष्ट्दपायल
श्री सेती प्राष्ट्िष्ट्धक ष्ट्शक्षालय (क), ष्ट्दपायल (मख्ु य भिन)
श्री सेती प्राष्ट्िष्ट्धक ष्ट्शक्षालय (ख), ष्ट्दपायल (मख्ु य भिन)
श्री सेती प्राष्ट्िष्ट्धक ष्ट्शक्षालय (ग), ष्ट्दपायल (राजमागथ नजीक)
श्री सेती प्राष्ट्िष्ट्धक ष्ट्शक्षालय (घ), ष्ट्दपायल (राजमागथ नजीक)
श्री ष्ट्शक्षा तालीम के न्र, जोगीडाब्रे, ष्ट्दपायल
श्री अमर ज्योष्ट्त ई.बो.स्कूल, ष्ट्पपल्ला, ष्ट्दपायल

फोनः ०९४-४४०१४७, फ्याक्सः ०९४-४४०१७८, Website: www.psc.gov.np, Email: dipayal@psc.gov.np

लोक सेवा आयोग

दिपायल कायाालय
राजपुर, डोटी

१४.
१५.
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१७.
१८.
१९.
२०.
२१.
२२.
२३.

७१६०१
७१७२१
७१८४१
७१९६१
७२०८१
७२१८१
७२२८१
७२४३१
७२५८१
७२६९१

७१७२०
७१८४०
७१९६०
७२०८०
७२१८०
७२२८०
७२४३०
७२५८०
७२६९०
७२८३६

श्री ष्ट्दल्पेश्वर आ.ष्ट्ि. (क), ष्ट्दपायल
श्री ष्ट्दल्पेश्वर आ.ष्ट्ि. (ख), ष्ट्दपायल
श्री ष्ट्दल्पेश्वर मा.ष्ट्ि. (क), ष्ट्दपायल
श्री ष्ट्दल्पेश्वर मा.ष्ट्ि. (ख), ष्ट्दपायल
श्री सरस्िती आधारभतू ष्ट्िद्यालय, ष्ट्दपायल (प्रहरी ताष्ट्लम के न्र)
श्री पष्ट्ित्रा बोष्ट्डथङ स्कूल, ष्ट्सलगढी, डोटी
श्री पदम पष्ट्ललक मष्ट्ु िनारायण मा.ष्ट्ि. (क) ष्ट्सलगढी, डोटी
श्री पदम पष्ट्ललक मष्ट्ु िनारायण मा.ष्ट्ि. (ख) ष्ट्सलगढी, डोटी
श्री पदम पष्ट्ललक मष्ट्ु िनारायण मा.ष्ट्ि. (ग) ष्ट्सलगढी, डोटी
श्री डोटी बहुमख
ु ी क्याम्पस, ष्ट्सलगढी, डोटी

रष्टव्य १:
क) परीक्षा सञ्चालन हुने ष्ट्दन अप्रत्याष्ट्शत ष्ट्िदा पनथ गएमा पष्ट्न आयोगको पि
ू थ सचू ना ष्ट्िना ष्ट्नधाथररत कायथक्रम अनसु ारको परीक्षा स्थष्ट्गत हुने छै न ।
ख) प्रिेशपत्र ष्ट्िना परीक्षामा सष्ट्म्मष्ट्लत नगराईने हुदुँ ा अष्ट्निायथरुपमा प्रिेशपत्र साथमा ष्ट्लई परीक्षा सच
ं ालन हुनु भन्दा १ घण्टा ३० ष्ट्मनेट अगािै
परीक्षा भिनमा आइपग्ु नु पनेछ । परीक्षा भिनबाट प्रिेशपत्र ष्ट्ितरण गररने छै न ।
ग) परीक्षा भिनमा झोला, मोिाइल, क्याल्कुलेटर तथा अन्य ईलेक्िोष्ट्नक्स सामाग्रीहरु लैजान ष्ट्नषेध गररएको छ ।
घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनथु पनेछ । िस्तग
ु त बहु िैकष्ट्ल्पक प्रश्नको उत्तर ष्ट्ददं ा Capital Letter मा (A,B,C,D) लेख्नु पनेछ ।
ङ) परीक्षाथीले परीक्षा ष्ट्दन आउुँ दा सम्बष्ट्न्धत ष्ट्नकायबाट जारी भएको प्रिेश-पत्र सुँगै नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र िा सरकारी कायाथलयबाट जारी
भएको फोटो सष्ट्हतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र अष्ट्निायथ रुपमा ष्ट्लई उपष्ट्स्थत हुनु पनेछ।
रष्टव्य २: सक्र
ं मणको दवशेष अवस्थामा परीक्षा (सच
ं ालन तथा व्यवस्थापन) सम्बदन्द्ि मापिण्ड, २०७७ अनुसार परीक्षाथीले तपदसलमा
उल्लेदित दवषयहरुको पूणा रुपमा पालन गनाु पनेछ ।
क) परीक्षा के न्रमा प्रिेश गनथअ
ु ष्ट्घ उम्मेदिार स्ियंले कष्ट्म्तमा माक्स, स्याष्ट्नटाइजर तथा आफ्नो लाष्ट्ग खानेपानीको अष्ट्निायथ व्यिस्था गनथु पनेछ।
ख) परीक्षाथीले परीक्षा के न्रमा प्रिेश गदाथ, ष्ट्नस्कदा र शौचालय प्रयोग गदाथ ष्ट्भडभाड नगरीकन एकआपसमा २ (दईु ) ष्ट्मटरको दरू ी कायम गनपथु नेछ ।
ग) परीक्षाथीहरुले समहू मा भेला हुन,े कुराकानी गने गनथु हुदुँ नै । परीक्षामा खष्ट्टएका जनशष्ट्िले ष्ट्दएको ष्ट्नदेशनको पण
ू थ पालन गनपथु नेछ ।
घ) परीक्षाथीले लेख्न बाुँकी रहेको उत्तरपष्ट्ु स्तकाको खाली ठाउुँ स्ियल
ं े काटी, दस्तखत गरी, उत्तरपष्ट्ु स्तका गन्ती गरी उत्तरपष्ट्ु स्तका बझु ाएको हस्ताक्षर
गरे र मात्र पररक्षा हलबाट बाष्ट्हर जानु पनेछ ।
ङ) कोष्ट्भड-१९ (COVID-19) संक्रष्ट्मत उम्मेदिार परीक्षामा सष्ट्म्मष्ट्लत हुने भएमा सम्बष्ट्न्धत उम्मेदिारले यस कायाथलयको फोन नं. ०९४-४४०१४७
िा ०९४-४४०१७८ मा सम्पकथ गरी िा इमेल तथा ष्ट्निेदनको माध्यमबाट सो को जानकारी यस कायाथलयलाई ष्ट्दनु हुन सष्ट्ु चत गररन्छ ।

.......................
रामचन्र रे ग्मी
शाखा अष्ट्धकृ त

.........................
ष्ट्बरणु पौडेल
ष्ट्न. कायाथलय प्रमख
ु
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