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लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सुचना 

सूचना नं. १८/०७७-७८, लमलत : २०७७।०९।१५ 

लोक सेवा आयोग, दिपायल कायाालय, दिपायल, डोटीको दव.नं. १५७०२-१५७०८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), एदककृत परीक्षा प्रणाली अन्तगात राजपत्र अनंदकत प्रथम शे्रणी (अप्रादवदिक), 

नायब सुब्बा वा सो सरह पिको परीक्षा केन्द्र लिपायि राखी प्रथम चरणको प्रदतयोदगतात्मक दलखखत परीक्षामा उत्तीणा भएका उमे्मिवारहरुको िोस्रो चरणको प्रदतयोदगतात्मक दलखखत परीक्षा पूवा 

प्रकादशत दमदत र समयमा िेहाय बमोदजमको परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्द्र कायम गररएको हुुँिा सम्बखित सबैको जानकारीको लादग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कायाक्रम 

क्र
.सं

. 

सेवा/समूह पत्र/लवषय 
परीक्षा लमलत र समय 

(लिनको १:०० बजे) 
रोि नं. 

उमे्मिवार 

संख्या 
परीक्षा केन्द्र 

१. 
संयुक्त र एकीकृत (खुला 

तथा समावेशी) 

लितीय पत्र: 

 (समसामदयक अध्ययन र 

सावाजदनक  सेवा व्यवस्थापन) 

२०७७/०९/२६ 
७७०००१ िेखी ७७०७६३ सम्म १०० जना श्री शहीि सृ्मती आ.मा.दव., राजपुर, डोटी । 

७७०७७७ िेखी बाुँकी सबै ६२ जना 

श्री लोक सेवा आयोग, दिपायल कायाालय, 

राजपुर डोटी । 

२. 
न्याय, कानुन र सरकारी 

वदकल 

तृतीय पत्र: 

(सेवा समुह सम्बिी) 

२०७७/०९/२७ 

दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम 

चरणको परीक्षामा उत्तीणा सबै 

परीक्षाथीहरु 

७१ जना 
श्री लोक सेवा आयोग, दिपायल कायाालय, 

राजपुर डोटी । 

३. प्रशासन, सा .प्र  २०७७/०९/२८ 

७७०००१-७७०६५७ सम्म ७५ जना श्री शहीि सृ्मती आ.मा.दव., राजपुर, डोटी । 

७७०६६५ िेखी बाुँकी सबै ६० जना 
श्री लोक सेवा आयोग, दिपायल कायाालय, 

राजपुर डोटी । 

४. 
प्रशासन, लेखा र 

लेखापरीक्षण 
२०७७/०९/२९ दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम 

चरणको परीक्षामा उत्तीणा सबै 

परीक्षाथीहरु 

८७ जना 
श्री लोक सेवा आयोग, दिपायल कायाालय, 

राजपुर डोटी । 

५. प्रशासन, राजस्व २०७७/१०/०२ ९२ जना 
श्री लोक सेवा आयोग, दिपायल कायाालय, 

राजपुर डोटी । 
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द्रष्टव्य 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने दिन अप्रत्यादशत दविा पना गएमा पदन आयोगको पूवा सूचना दवना दनिााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थदगत हुने छैन । 

ख) प्रवेशपत्र दवना परीक्षामा सखम्मदलत नगराईने हुुँिा अदनवायारुपमा  प्रवेशपत्र साथमा दलई परीक्षा संचालन हुनु भन्दा १ घण्टा ३० दमनेट अगावै परीक्षा भवनमा आइपुगु्न पनेछ । परीक्षा भवनबाट 

प्रवेशपत्र दवतरण गररने छैन । 

ग) परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल, क्यालु्कलेटर तथा अन्य ईलेक्ट्र ोदनक्स सामाग्रीहरु लैजान दनषेि गररएको छ । 

घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुा पनेछ । 

ङ) परीक्षार्थीिे परीक्षा लिन आउँिा नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायााियबाट जारी भएको फोटो सलहतको कुनै एक सक्किै प्रमाणपत्र अलनवाया रुपमा लिई 

उपखथर्थत हुनु पनेछ । 

च) संक्रमणको दवशेष अवस्थामा परीक्षा (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्बखि मापिण्ड, २०७७ अनुसार परीक्षाथीले तपदसलमा उले्लखखत दवषयहरुको पूणा रुपमा पालन गनुा पनेछ.  

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुाअदघ उमे्मिवार स्वयंले कखिमा माक्स, स्यादनटाइजर तथा आफ्नो लादग खानेपानीको अदनवाया व्यवस्था गनुा पनेछ । 

 परीक्षाथीले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिाा, दनस्किा र शौचालय प्रयोग गिाा दभडभाड नगरीकन एकआपसमा २ (िुई) दमटरको िूरी कायम गनुापनेछ । 

 परीक्षाथीहरुले समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुा हुुँिैन । परीक्षामा खदटएका जनशखक्तले दिएको दनिेशनको पूणा पालन गनुापनेछ । 

 परीक्षाथीले लेख्न बाुँकी रहेको उत्तरपुखिकाको खाली ठाउुँ  स्वयंले काटी, ििखत गरी, उत्तरपुखिका गन्ती गरी उत्तरपुखिका बुझाएको हिाक्षर गरेर मात्र पररक्षा हलबाट बादहर जानु 

पनेछ । 

 कोदभड-१९ (COVID-19) संक्रदमत उमे्मिवार परीक्षामा सखम्मदलत हुने भएमा सम्बखित उमे्मिवारले यस कायाालयको फोन नं. ०९४-४४०१४७ वा ०९४-४४०१७८ मा सम्पका  गरी वा इमेल 

तथा दनवेिनको माध्यमबाट सो को  जानकारी यस कायाालयलाई दिनु हुन सुदचत गररन्छ ।                                                                                
 

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

दबषु्ण पौडेल 

दन. कायाालय प्रमुख 

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

गणेशमान दसं राई 

शाखा अदिकृत 
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