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दलदित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सुचना । 

सचूना नं.  ५२/०७८-७९, दमदत : २०७८।१२।१७ 

लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कायाालयको दहेाय अनसुारको रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रादवदिक) तफा को तपससलमा उल्लेसित पदको दिपायल परीक्षा 

केन्द्र रासि Online बाट दरिास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रसतयोसगतात्मक सलसित परीक्षा पवूा सनर्ाारीत परीक्षा कायाक्रम अनसुार 

सनम्न समसत, समय र स्थानमा संचालन हुन ेभएकोले सम्बसन्द्र्त सबैको जानकारीको लासग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ। 

परीक्षा कायाक्रम: 

क्र.

स.ं 
दवज्ञापन नं. 

पि, सेवा, समूह, 

उपसमूह र शे्रणी 
पत्र परीक्षा दमदत र समय रोल नं. परीक्षा भवन 

१. 

१७३३६-१७३३९/ 

 ०७८-७९ (िलुा 

तथा समावेशी) 

सवद्यालय सनरीक्षक, 

नेपाल सशक्षा, 

सशक्षा प्रशासन, 

सनरीक्षण, रा.प. 

ततृीय 

प्रथम (वस्तुगत 

बहुबैकसल्पक) 

२०७८।१२।२७ गते  सदनको 

२:०० बजे (१ घण्टा ३० समनेट) 
यस सवज्ञापनमा सदपायल केन्द्र 

रासि दरिास्त स्वीकृत भएका 

सबै उम्मेदवारहरु 

श्री लोक सेवा 

आयोग सदपालय 

कायाालय, राजपरु, 

डोटीको परीक्षा हल 

दितीय 

(सवषयगत) 

२०७८।१२।२८ गते  सदनको 

२:०० बजे (३ घण्टा) 

तृतीय 

(सवषयगत) 

२०७८।१२।२९ गते  सदनको 

२:०० बजे (३ घण्टा) 

द्रष्टव्य १: 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने सदन अप्रत्यासशत सवदा पना गएमा पसन आयोगको पवूा सचूना सवना सनर्ााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थसगत हुने छैन । 

ि) प्रवेशपत्र सवना परीक्षामा ससम्मसलत नगराईने हुुँदा असनवायारुपमा  प्रवेशपत्र साथमा सलई परीक्षा संचालन हुनु भन्द्दा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्नु पनेछ । परीक्षा 

भवनबाट प्रवेशपत्र सवतरण गररने छैन । 

ग) परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल, क्याल्कुलेटर तथा अन्द्य सवद्यसुतय सामाग्रीहरु लैजान सनषेर् गररएको छ । 

घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुा पनेछ । वस्तुगत बहु वैकसल्पक प्रश्नको उत्तर सदंदा Capital Letter मा (A,B,C,D) लेख्न ुपनेछ । 

ङ) परीक्षाथीले परीक्षा दिन आउँिा सम्बदधित दनकायबाट जारी भएको प्रवेश-पत्र सगैँ नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी 

कायाालयबाट जारी भएको फोटो सदहतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र अदनवाया ुपपमा दल  उपदथिथत हननु पननेछ । 

द्रष्टव्य २:  

सकं्रमणको दवशेष अवथिथामा परीक्षा (सचंालन तथा व्यवथिथापन) सम्बदधि मापिण्ड, २०७७ (तेस्रो सशंोिन) अनुसार परीक्षाथीले तपदसलमा उल्लेदित 

दवषयहुपको पूणा ुपपमा पालन गनुा पननेछ । 

क) परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुाअसघ उम्मेदवार स्वयंले कसम्तमा माक्स, स्यासनटाइजर तथा आफ्नो लासग िानेपानीको असनवाया व्यवस्था गनुा पनेछ। 

ि) परीक्षाथीले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, सनस्कदा र शौचालय प्रयोग गदाा सभडभाड नगरीकन एकआपसमा स्वास्थय सरुक्षा मापदण्ड पालना हुने गरी भौसतक दरूी कायम 

गनुापनेछ । 

ग) परीक्षाथीहरुले समहूमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुा हुुँदैन । परीक्षामा िसटएका जनशसिले सदएको सनदेशनको पणूा पालन गनुापनेछ । 

घ) उम्मेदवारले आफ्नो स्वास््य अवस्थाको बारेमा आयोगको Website मा गई सवद्यतुीय माध्यमबाट कोसभड सम्बसन्द्र् स्वयं घोषणा फाराम भनुा पने छ । 

ङ) कोसभड-१९ (COVID-19) संक्रसमत उम्मेदवारहरुको लासग सवशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँदा संकं्रसमत  परीक्षाथीले आफु संक्रसमत भएको जानकारी यस कायाालयको 

फोन नं. ०९४-४४०१४७ वा ०९४-४४०१७८ मा सम्पका  गरी वा इमेल dipayal@psc.gov.np तथा सनवेदनको माध्यमबाट सो को जानकारी यस कायाालयलाई सदन ु

हुन सुसचत गररन्द्छ ।   
 

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

बिष्णु पौडले 

नि. कार्ाालर् 
प्रमखु 

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

सबष्ण ुपौडेल 

उपससचव 

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