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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना । 

सूचना नं.  ६८/०७९-८०, दमदि : २०७९।०८।०८ गिे 

यस कायाालयको विज्ञापन न.ं १५७०८-१५७१३/०७७-७८, (खलुा तथा समािेशी), संयकु्त र एवककृत, रा.प. अन.ं वितीय श्रेणी, (अप्राविविक) 

खररदार िा सो सरह पदको लावि वदपायल परीक्षा केन्द्र राखी वमवत २०७९।०६।०८ िते संचालन भएको प्रथम चरणबाट उविणा भएका 

उम्मेदिारहरुको दोश्रो चरणको र  विज्ञापन नं. १५७०७/०७७-७८ (आ.प्र.) तफा को  प्रवतयोवितात्मक वलवखत परीक्षा वनम्न वमवत, समय र स्थानमा 

संचालन हुन े भएकोले सम्बवन्द्ित सबैको जानकारीको लावि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । उक्त परीक्षा आ.व. २०७७/०७८ को दवज्ञापन 

भएकोले प्रवेश पत्र समेि सोही आ.व. को दलई परीक्षा दिन आउनुहोला । 

परीक्षा कायाक्रम: 

(क)  आन्िररक प्रदियोदगिा िर्ा को सबै उम्मेिवार (दव.नं. १५७०७/०७७-७८) : 

क्र.सं. सेवा, समूह 
प्रथमपत्र (सामान्यज्ञान) 

बस्िुगि 

दििीयपत्र  

(सेवा सम्बदन्ि काया ज्ञान) 

दवषयगि 

परीक्षा भवन 

१. न्द्याय, प्रशासन 
वमवत २०७९।०८।२५ िते 

वदनको २:०० बजे (४५ वमनेट) 

वमवत २०७९।०८।२६ िते 

वदनको २:०० बजे 

(२ घण्टा ३० वमनेट) 

लोक सेिा आयोि, वदपायल कायाालय, 

राजपरु, डोटी 

 

(ख)  सयुंक्त र एकीकृि दलदखि परीक्षािर्ा  (दव.नं. १५७०८-१५७१३/०७७-७८, खुला िथा समावेशी सवै सेवा/समूहको) : 

क्र.सं. पत्र दवषय परीक्षा दमदि परीक्षा समय र अवदि 

१ वितीय-पत्र कायाालय व्यिस्थापन वमवत २०७९।०८।२३ िते वदनको २:०० बजे 

(२ घण्टा ३० वमनेट) २ ततृीय-पत्र काया ज्ञान सम्बन्द्िी वमवत २०७९।०८।२४ िते 

परीक्षा भवनहरु : 

क्र.सं. 
रोल नं. 

उम्मेिवार संख्या परीक्षा भवन 

िेदख सम्म 

१   ७७०००७ ७७१३२० १५० श्री शवहद स्मतृी आ.मा.वि.राजपरु, डोटी (क) 

२ ७७१३२१ ७७२०१३ १५० श्री शवहद स्मतृी आ.मा.वि.राजपरु, डोटी (ख) 

३ ७७२०१५ ७७२६१४ १५० श्री सजूङ्ि मा.वि., राजपरु, डोटी (क) 

४ ७७२६३२ ७७३३०४ १५० श्री सजूङ्ि मा.वि., राजपरु, डोटी (ख) 

५ ७७३३०६ ७७४३७८ १९४ श्री लोक सेिा आयोि, वदपायल कायाालय, राजपरु, डोटी 
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द्रष्टव्य १: 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने वदन अप्रत्यावशत विदा पना िएमा पवन आयोिको पिूा सचूना विना वनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थवित हुन ेछैन । 

ख) परीक्षाथीले अवनिायारुपमा प्रिेशपत्र साथमा वलई परीक्षा संचालन हुन ुभन्द्दा १ घण्टा अिािै परीक्षा भिनमा आइपगु्न ुपनछे । परीक्षा भिनबाट 

प्रिेशपत्र वितरण िररने छैन । प्रिेशपत्रको प्रवतवलवप आिश्यक पन ेपरीक्षाथीले परीक्षा संचालन हुने वमवत भन्द्दा एक वदन अिाडी न ैलोक सेिा 

आयोि, वदपायल कायाालय, राजपरु, डोटीबाट वलइसक्न ुपनेछ । 

ि) परीक्षा भिनमा लोला, मोिाइल, क्याल्कुलेटर, स्माटा िाच तथा अन्द्य विद्यवुतय सामाग्रीहरु लैजान वनषेि िररएको छ । 

घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोि िनुा पनेछ ।  

ङ) परीक्षाथीले परीक्षा दिन आउँिा आयोगबाट जारी भएको प्रवेश-पत्र सगैँ नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाालयबाट 

जारी भएको र्ोटो सदहिको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र अदनवाया रुपमा दलई उपदस्थि हुनु पनेछ। 

द्रष्टव्य २: सकं्रमणको दवशेष अवस्थामा परीक्षा (संचालन िथा व्यवस्थापन) सम्बदन्ि मापिण्ड, २०७७ (िेस्रो संशोिन) अनुसार 

परीक्षाथीले िपदसलमा उल्लेदखि दवषयहरुको पूणा रुपमा पालन गनुा पनेछ । 

क) परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश िनुाअवघ उम्मदेिार स्ियंले कवम्तमा माक्स, स्यावनटाइजर तथा आफ्नो लावि खानपेानीको अवनिाया व्यिस्था िनुा पनछे। 

ख) परीक्षाथीले परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश िदाा, वनस्कदा र शाचालय प्रयोि िदाा वभडभाड निरीकन एकआपसमा स्िास््य सरुक्षा मापदण्ड पालना हुने िरी 

भावतक दरूी कायम िनुापनेछ । 

ि) परीक्षाथीहरुले समहूमा भलेा हुन,े  कुराकानी िन ेिनुा हुुँदनै । परीक्षामा खवटएका जनशवक्तले वदएको वनदशेनको पणूा पालन िनुापनछे । 

घ) कोवभड-१९ (COVID-19) संक्रवमत उम्मेदिारहरुको लावि विशेष केन्द्रको व्यिस्था िररन ेहुुँदा संकं्रवमत परीक्षाथीले आफु संक्रवमत भएको जानकारी 

यस कायाालयको फोन न.ं ०९४-४४०१४७, ०९४-४४०१७८ िा ९८५८४८११११ मा सम्पका  िरी िा इमेल dipayal@psc.gov.npतथा 

वनिेदनको माध्यमबाट सो को जानकारी यस कायाालयलाई वदन ुहुन सवुचत िररन्द्छ।  
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................... 

वबष्ण ुपाडेल 

वन. कायाालयप्रमखु 

....................... 

वनरोज बस्नेत 

शाखा अविकृत 

 

....................... 

ज्ञानने्द्र पराजलुी 

उपसवचि 

 

 

....................... 

रमेश कुमार कटुिाल 

शाखा अविकृत 
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