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ऩयीऺा बवन कामभ गरयएको सूचना: 
सूचना नॊ. 21/०७७-७८ , मभमि २०७७/10/18 

 

मस कामाारमका देहामका ववऻाऩन नम्फय, ऩद, सेवा, सभूह य उऩसभूहका याजऩत्र अनॊवकि प्रथभ शे्रणीका ववमबन्न प्राववमधक ऩदहरुभा सरेु्खि, हमु्रा य डोल्ऩा ऩयीऺा केन्द्र यार्खी दयर्खास्ि 
स्वीकृि बएका सम्ऩूणा उम्भेदवायहरुको आमोगफाट ऩूवा प्रकाशिि ऩयीऺा कामाक्रभ अनसुाय नेऩार सयकायरे िोकेको स्वास््म सयुऺा भाऩदण्डको ऩारना गने गयाउने गयी देहामको मभमि, 
सभम य स्थानभा हनुे प्रमिमोमगिात्भक मरशर्खि ऩयीऺाभा सशम्भमरि हनुे उम्भेदवायहरुको ऩयीऺा बवन देहाम फभोशजभ कामभ गरयएको व्महोया सम्फशन्द्धि सफैको जानकायीको रामग मो 
सूचाना प्रकािन गयीएको छ । िोवकएको ऩयीऺा बवनभा उम्भेदवायहरु ऩयीऺा िरुु हनुबुन्द्दा कशम्िभा एक घण्टा अगावै ऩगु्न ुहनु अनयुोध छ । ऩयीऺाथीहरुरे अमनवामा ऩारना गनुाऩने 
ववषमहरु रष्टव्मभा उल्रेर्ख गरयएको छ । 

क्र.सॊ. 
ववऻाऩन नॊ. 
(०७६-७७) 

ऩद सेवा, सभूह योर नॊ. 
ऩयीऺा मभमि 

(ववहान ८:00 फजे) 
ऩयीऺा केन्द्र 

१ 14865 सहामक मनयीऺक इशन्द्जरयमरयङ्ग/भेट्रोरोजी सफै उम्भेदवाय 2077/11/02 रोक सेवा आमोग, कामाारम बवन 

2 14866 भौसभ ववऻान सहामक इशन्द्जरयमरयङ्ग/भेटेरयमोरोजी सफै उम्भेदवाय 2077/11/03 रोक सेवा आमोग, कामाारम बवन 

३ 14867-14869 सबेऺक इशन्द्जरयमरयङ्ग/सबे सफै उम्भेदवाय  

2077/11/04 
 

रोक सेवा आमोग, कामाारम बवन ४ 14870 अमसषे्टन्द्ट केमभष्ट इशन्द्जरयमरयङ्ग/केमभवि सफै उम्भेदवाय 
5 14871-14872 प्राववमधक सहामक कृवषा/र्खा. ऩो. िथा ग.ु मन. सफै उम्भेदवाय 2077/11/06 रोक सेवा आमोग, कामाारम बवन 

6 14873 अमसषे्टण्ट फोटामनष्ट वन/फोटानी सफै उम्भेदवाय 2077/11/07 रोक सेवा आमोग, कामाारम बवन 

7 14879-14880 ऩसु्िकारम सहामक शिऺा, ऩसु्िकारम ववऻान सफै उम्भेदवाय 2077/11/15 रोक सेवा आमोग, कामाारम बवन 

 

 

पुनश्च :- उल्ऱेखित पदहरुमा डोल्पा र हुम्ऱा उपकेन्द्र रािी दरिास्त स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको हुम्ऱाको ऱागग मानसरोवर क्याम्पस, ससमकोट र डोल्पाको 
ऱागग सरस्वती मा.वव. दनुमैा परीऺा केन्द्र कायम गररएको छ ।   
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रष्टब्म:(ऩयीऺाथीहरुरे अमनवामा ऩारना गनुाऩने ववषमहरु)  

 उम्भेदवायहरुरे  दयर्खास्ि स्वीकृि बएको प्रवेिऩत्र अमनवामा रुऩभा साथभा मरई ऩयीऺा िरुु हनु ुबन्द्दा १ घण्टा 30 मभनेट अगावै ऩयीऺा केन्द्रभा ऩयीऺा ददन आउन ुऩनेछ ।  

 ऩयीऺा बवनभा झोरा, भोफाइर पोन िथा अन्द्म इरेक्ट्ट्रोमनक मडबाइसहरू रैजान मनषधे गरयएको छ । 

 उत्तयऩशुस्िकाभा कारो भसी बएको करभ/डटऩेन भातै्र प्रमोग गनुा ऩनेछ।  

 ऩयीऺाथीरे ऩयीऺा केन्द्रभा आउॉदा नेऩारी नागरयकिाको सक्कर प्रभाण ऩत्र अमनवामा मरई आउनऩुने छ । 

 ऩयीऺा केन्द्रभा उम्भेदवायहरुरे आफ्नो प्रमोजनको रागी भाक्ट्स, स्मामनटाईजय िथा र्खानेऩानी मरई आउन ुऩनेछ  । 
 उम्भेदवायहरुरे ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवेि गदाा, िौचारम प्रमोग गदाा य ऩयीऺा केन्द्रवाट वावहय मनस्कदा मबडबाड नगरयकन एक आऩसभा कशम्िभा दईु मभटयको दयुी कामभ गरय क्रभैसॊग 

िोवकएको स्थानभा जान ुऩनेछ। 

  ऩयीऺाथीहरु सभूहभा बेरा हनुे कुयाकानी गने गनुा हदैुन । 

 ऩयीऺाभा र्खवटएका जनिशिरे ददएको मनदेिन ऩूणारुऩभा ऩारना गनुा ऩनेछ। 

 कोमबड-19 फाट सॊक्रमभि बएको अवस्थाभा सम्ऩका  नॊ.  (०८३-५२०१०६/९८४८०३७६७५), इभेर (surkhet@psc.gov.np) वा मनवेदनको भाध्मभफाट सम्वशन्द्धि उम्भेदवायरे सोको जानकायी 
रोक सेवा आमोग, सरेु्खि कामाारमभा गयाउॉनऩुने छ । सॊक्रमभि उम्भेदवायहरुको रामग रोक सेवा आमोग, सरेु्खि कामाारमभा छुटै्ट वविेष केन्द्रको व्मवस्था गरयएको छ । 

 

 

 

(भरत िनाऱ)                                                                    (पूर्णमान शे्रष्ठ)  

शािा अधिकृत                                                                                                                उऩ सशचव 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


