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परीक्षा भवन कायम गररएको सचूना । 

सूचना नं.  ८१  /०७९-८०, दमदि : २०७९।१०।१३ गिे 

      लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालयको दवज्ञापन नं. १७३२७-१७३३१/०७९-८० (खुला/समावेशी), नेपाल दशक्षा सेवा, दशक्षा 

प्रशासन समूह, दनरीक्षण उपसमूह, रा.प िृिीय शे्रणी (प्रादवदिक), दवद्यालय दनरीक्षक र दवज्ञापन नं. १७३३२/०७९-८० (खुला), नेपाल 

दशक्षा सेवा, दशक्षा प्रशासन समूह, अंङ््गरेजी उपसमूह, रा.प िृिीय शे्रणी (प्रादवदिक), प्रादवदिक अदिकृि पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र 

राखी Online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रततयोतगतात्मक तलतखत परीक्षा आयोगको पवूा तनर्ााररत  परीक्षा कायाक्रम 

अनसुार तनम्न तमतत, समय र स्थानमा संचालन हुन ेभएकोले सम्बतन्द्र्त सबैको जानकारीको लातग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

परीक्षा कायाक्रम: 

पत्र दवषय खण्ड परीक्षा प्रणाली परीक्षा दमदि परीक्षा समय र अवदि 

प्रथम 
General  

Subject 

General Awareness & 

General Ability Test 
वस्तुगत बहुवैकतपपक २०७९।१०।२९  गते 

तबहान ८:०० बजे 

(१ घण्टा ३० तमनटे) 

तितीय General Technical Subject तवषयगत २०७९।११।०१ गते 

तबहान ८:०० बजे 

(३ घण्टा) 

ततृीय Service-Group Specific Subject 

तवषयगत २०७९।११।०२ गते 

तवषयगत (अङ्ं्गरेजी)  २०७९।११।०३ गते 

परीक्षा भवन : 

क्र.स.ं 

रोल नं. 

उम्मेिवार सखं्या परीक्षा भवन 
िेदख सम्म 

१. ७७०००१ बााँकी सब ैउम्मेदवारहरु श्री लोक सेवा आयोग, तदपायल कायाालय, राजपरु, डोटी । 

द्रष्टव्य १: 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने तदन अप्रत्यातशत तवदा पना गएमा पतन आयोगको पवूा सचूना तवना तनर्ााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थतगत हुन ेछैन । 

ख) परीक्षाथीले अतनवायारुपमा प्रवेशपत्र साथमा तलई परीक्षा संचालन हुन ुभन्द्दा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्न ुपनछे । परीक्षा भवनबाट 

प्रवेशपत्र तवतरण गररने छैन । प्रवेशपत्रको प्रतततलतप आवश्यक पन ेपरीक्षाथीले परीक्षा संचालन हुने तमतत भन्द्दा एक तदन अगाडी नै लोक सेवा 

आयोग, तदपायल कायाालय, राजपरु, डोटीबाट तलइसक्न ुपनेछ । 

ग) परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल,  स्माटा वाच तथा अन्द्य तवद्यतुतय सामारीहरु लैजान तनषेर् गररएको छ । 

घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुा पनेछ ।  

ङ्ग) वस्तुगत बहु वैकतपपक (Multiple Choice) भएको  प्रश्नको उत्तर तददंा अरेंजी ठूलो अक्षर (Capital Letter) मा (A,B,C,D) लेख्न ुपनेछ । 
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च) बस्तुगत बहुबैकतपपक प्रश्नमा क्यापकुलेटरको प्रयोग गना पाईन ेछैन ।  

छ) परीक्षार्थीले परीक्षा दिन आउँिा आयोगबाट जारी भएको प्रवेश-पत्र सगैँ नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र वा सरकारी 

कायाालयबाट जारी भएको फोटो सदहिको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र अदनवाया रुपमा दलई उपदथर्थि हुनु पनेछ। 

द्रष्टव्य २: सकं्रमणको दवशेष अवथर्थामा परीक्षा (सचंालन िर्था व्यवथर्थापन) सम्बदधि मापिण्ड, २०७७ (सशंोिन सदहि) अनुसार 

परीक्षार्थीले िपदसलमा उल्लेदखि दवषयहरुको पूणा रुपमा पालन गनुा पनेछ । 

क) परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुाअतघ उम्मदेवार स्वयंले कतम्तमा माक्स, स्यातनटाइजर तथा आफ्नो लातग खानपेानीको अतनवाया व्यवस्था गनुा पनछे। 

ख) परीक्षाथीले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, तनस्कदा र शौचालय प्रयोग गदाा तभडभाड नगरीकन एकआपसमा स्वास््य सरुक्षा मापदण्ड पालना हुने 

गरी भौततक दरूी कायम गनुापनेछ । 

ग) परीक्षाथीहरुले समहूमा भलेा हुन,े  कुराकानी गन ेगनुा हुाँदनै । परीक्षामा खतटएका जनशतिले तदएको तनदशेनको पणूा पालन गनुापनछे । 

घ) कोतभड-१९ (COVID-19) संक्रतमत उम्मेदवारहरुको लातग तवशेष केन्द्रको व्यवस्था गररन ेहुाँदा संकं्रतमत परीक्षाथीले आफु संक्रतमत भएको 

जानकारी यस कायाालयको फोन नं. ०९४-४४०१४७, ०९४-४४०१७८ वा ९८५८४८११११ मा सम्पका  गरी वा इमले 

dipayal@psc.gov.npतथा तनवेदनको माध्यमबाट सो को जानकारी यस कायाालयलाई तदन ुहुन सतुचत गररन्द्छ।  
 

 

 

 

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

तबष्ण ुपौडेल 

तन. कायाालयप्रमखु 

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

गणशे बहादरु कठायत 

कम््यटुर अपरेटर 

 

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

तनरोज बस्नेत 

शाखा अतर्कृत 
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