लोक सेवा आयोग

दिपायल कायाालय
राजपुर, डोटी

दलदित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सुचना
सच
ू ना न.ं ३५/०७७-७८, दमदत : २०७७।१०।२०
लोक सेवा आयोग, दिपायल कायाालय, दिपायल, डोटीका िेहायका दवज्ञापन नम्बर, पि, सेवा, समहू र उपसमहू का राजपत्र अनंदकत प्रथम श्रेणीका दवदिन्न प्रादवदिक पिहरुको आयोगको पवू ा
प्रकादित परीक्षा कायाक्रम अनुसारको दलदित परीक्षा दनम्न दमदत, समय र स्थानमा संचालन हुने िएकोले सम्बदन्ित सबैको जानकारीको लादग यो सचू ना प्रकािन गररएको छ ।
परीक्षा कायाक्रम र परीक्षा के न्द्र :

१५८०६/०७६-७७ (िल
ु ा)

सहायक दनरीक्षक

सेवा, समूह, उप-समूह

ईदन्जदनयररङ, सिे

१५८११/०७६-७७ (िल
ु ा)

कृ दि, िेटेररनरी

१५८१२-८१४/०७६-७७ (िल
ु ा, समावेिी) प्रादवदिक सहायक/िाद्य दनरीक्षक कृ दि, िा.पो. तथा ग.ु दन.
१५८१५-८१७/०७६-७७ (िल
ु ा, समावेिी) रे ञ्जर

उम्मेिवार सख्ं या

ईदन्जदनयररङ, मेट्रोलोजी

१५८०७-८१०/०७६-७७ (िल
ु ा, समावेिी) सिेक्षक/नापी दनरीक्षक
पिु स्वास््य प्रादवदिक

रोल नं.

वन, ने.पा. एण्ड वाइल्ड लाइफ

परीक्षा दमदत, समय
(दवहान ८:०० बजे)

परीक्षा के न्द्र

२०७७।११।२ गते

सबै उम्मेिवारहरु

पि

दवज्ञापन न.ं

२०७७।११।४ गते
उक्त दवज्ञापनहरुमा
िरिास्त दिने सबै
उम्मेिवारहरु ।

२०७७।११।५ गते
२०७७।११।६ गते
२०७७।११।९ गते
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श्री लोक सेवा आयोग दिपायल
कायाालय, राजपरु , डोटी ।

लोक सेवा आयोग

दिपायल कायाालय
राजपुर, डोटी

रष्टव्य १:
क) परीक्षा सञ्चालन हुने दिन अप्रत्यादित दविा पना गएमा पदन आयोगको पव
ू ा सचू ना दवना दनिााररत कायाक्रम अनसु ारको परीक्षा स्थदगत हुने छै न ।
ि) प्रवेिपत्र दवना परीक्षामा सदम्मदलत नगराईने हुिुँ ा अदनवायारुपमा प्रवेिपत्र साथमा दलई परीक्षा संचालन हुनु िन्िा १ घण्टा ३० दमनेट अगावै परीक्षा िवनमा आइपग्ु नु पनेछ । परीक्षा िवनबाट प्रवेिपत्र दवतरण गररने
छै न ।
ग) परीक्षा िवनमा झोला, मोवाइल, क्याल्कुलेटर तथा अन्य ईलेक्ट्रोदनक्स सामाग्रीहरु लैजान दनिेि गररएको छ ।
घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनाु पनेछ ।
ङ) परीक्षाथीले परीक्षा दिन आउुँ िा सम्बदन्ित दनकायबाट जारी िएको प्रवेि-पत्र सुँगै नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाालयबाट जारी िएको फोटो सदहतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र अदनवाया रुपमा
दलई उपदस्थत हुनु पनेछ।
रष्टव्य २: सक्र
ं मणको दवशेष अवस्थामा परीक्षा (सच
ं ालन तथा व्यवस्थापन) सम्बदन्द्ि मापिण्ड, २०७७ अनुसार परीक्षाथीले तपदसलमा उल्लेदित दवषयहरुको पूणा रुपमा पालना गनाु पनेछ ।
क) परीक्षा के न्रमा प्रवेि गनाअ
ु दघ उम्मेिवार स्वयंले कदम्तमा माक्स, स्यादनटाइजर तथा आफ्नो लादग िानेपानीको अदनवाया व्यवस्था गनाु पनेछ ।
ि) परीक्षाथीले परीक्षा के न्रमा प्रवेि गिाा, दनस्किा र िौचालय प्रयोग गिाा दिडिाड नगरीकन एकआपसमा २ (िईु ) दमटरको िरू ी कायम गनपाु नेछ ।
ग) परीक्षाथीहरुले समहू मा िेला हुन,े कुराकानी गने गनाु हुिुँ नै । परीक्षामा िदटएका जनिदक्तले दिएको दनिेिनको पण
ू ा पालन गनपाु नेछ ।
घ) परीक्षाथीले लेख्न बाुँकी रहेको उत्तरपदु स्तकाको िाली ठाउुँ स्वयल
ं े काटी, िस्तित गरी, उत्तरपदु स्तका गन्ती गरी उत्तरपदु स्तका बझु ाएको हस्ताक्षर गरे र मात्र पररक्षा हलबाट बादहर जानु पनेछ ।
ङ) कोदिड-१९ (COVID-19) संक्रदमत उम्मेिवार परीक्षामा सदम्मदलत हुने िएमा सम्बदन्ित उम्मेिवारले यस कायाालयको फोन न.ं ०९४-४४०१४७ वा ०९४-४४०१७८ मा सम्पका गरी वा इमेल तथा दनवेिनको
माध्यमबाट सो को जानकारी यस कायाालयलाई दिनु हुन सदु चत गररन्छ ।

..............................
गणेिमान दसं राई
िािा अदिकृ त

.........................
दबष्णु पौडेल
दन. कायाालय प्रमि
ु
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