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दलदित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सुचना । 

सचूना नं.  ०१/०७८-७९, दमदत : २०७८।०४।०३ 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. १५७१०-१५७१५/२०७६-७७ (खलुा तथा समािेशी), संयकु्त तथा एवककृत, रा.प. अनं. वितीय 

श्रेणी, (अप्राविविक) खररदार िा सो सरह पदको प्रथम चरणको प्रवतयोवितात्मक वलवखत परीक्षा उत्तीणा िरी वितीय चरणको लावि 

छनौट भएका उम्मदेिारहरुको प्रवतयोवितात्मक वलवखत परीक्षा यस पिूा विश्वव्यापी रुपमा फैवलएको कोवभड-१९ का कारण स्थवित 

िररएकोमा लोक सेिा आयोिको वमवत २०७८।३।१४ ितेको वनणायबाट नेपाल सरकारले तोकेको स्िास््य सरुक्षा सम्बवधि 

मापदण्ड र लोक सेिा आयोिबाट स्िीकृत संक्रमणको विशेष अिस्थामा परीक्षा (संचालन तथा व्यिस्थापन) सम्बवधि मापदण्ड 

२०७७ (तेस्रो संशोिन) को पालना िने िराउने िरी वनम्न वमवत, समय र स्थानमा संचालन हुने भएकोले सम्बवधित सबैको 

जानकारीको लावि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ। 

परीक्षा कायाक्रम: 

क्र.सं. दकदसम सेवा/समूह 
परीक्षा दमदत र समय 

दितीय पत्र तृतीय पत्र 

१. खलुा, समािेशी संयकु्त र एवककृत 
२०७८।०४।१६ ित े 

विहान ७:३० बजे 

२०७८।०४।१६ िते  

विहान ९:३० बजे 
 

परीक्षा केन्द्रहरु: 

दस.नं. 
रोल नं. उम्मेिवार 

संख्या 
परीक्षा केन्द्र 

िेदि सम्म 

१. ७७०००२ ७७०६५१ १७८ श्री शहीद स्मतृी आ. मा.वि., राजपरु, वदपायल । 

२. ७७०६७८ ७७१३२७ २०० श्री सजुङ्ि मा.वि., राजपरु, वदपायल । 

३. ७७१३३० बााँकी सबै उम्मदेिार  २०० श्री लोक सेिा आयोि वदपालय कायाालय, राजपरु, वदपायल । 
 

रष्टव्य १: 

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

ख) प्रिेशपत्र विना परीक्षामा सवम्मवलत निराईने हुाँदा अवनिायारुपमा  प्रिेशपत्र साथमा वलई परीक्षा संचालन हुन ुभधदा १ घण्टा अिािै परीक्षा भिनमा 

आइपगु्न ुपनेछ । परीक्षा भिनबाट प्रिेशपत्र वितरण िररने छैन । 

ि) परीक्षा भिनमा झोला, मोिाइल, क्याल्कुलेटर तथा अधय ईलेक्रोवनक्स सामाग्रीहरु लैजान वनषेि िररएको छ । 

घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोि िनुा पनेछ । िस्तिुत बहु िैकवल्पक प्रश्नको उत्तर वददंा Capital Letter मा (A,B,C,D) लेख्न ुपनछे । 

ङ) परीक्षाथीले परीक्षा वदन आउाँदा सम्बवधित वनकायबाट जारी भएको प्रिेश-पत्र साँिै नेपाली नािररकताको प्रमाणपत्र िा सरकारी कायाालयबाट जारी 

भएको फोटो सवहतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र अवनिाया रुपमा वलई उपवस्थत हुन ुपनछे । 
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रष्टव्य २: सकं्रमणको दवशेष अवस्थामा परीक्षा (सचंालन तथा व्यवस्थापन) सम्बदन्द्ि मापिण्ड, २०७७ (तेस्रो सशंोिन) अनुसार 

परीक्षाथीले तपदसलमा उल्लेदित दवषयहरुको पूणा रुपमा पालन गनुा पनेछ । 

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

ख) परीक्षाथीले परीक्षा केधरमा प्रिेश िदाा, वनस्कदा र शौचालय प्रयोि िदाा वभडभाड निरीकन एकआपसमा स्िास्थय सरुक्षा मापदण्ड पालना हुने िरी 

भौवतक दरूी कायम िनुापनेछ । 

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

घ) उम्मेदिारले आफ्नो स्िास््य अिस्थाको बारेमा आयोिको Website मा िई विद्यतुीय माध्यमबाट कोवभड सम्बवधि स्ियं घोषणा फाराम भनुा पन े

छ । 

ङ) कोवभड-१९ (COVID-19) संक्रवमत उम्मेदिारहरुको लावि विशेष केधरको व्यिस्था िररन ेहुाँदा संकं्रवमत  परीक्षाथीले आफु संक्रवमत भएको 

जानकारी यस कायाालयको फोन नं. ०९४-४४०१४७ िा ०९४-४४०१७८ मा सम्पका  िरी िा इमले dipayal@psc.gov.np तथा वनिेदनको 

माध्यमबाट सो को जानकारी यस कायाालयलाई वदन ुहुन सवुचत िररधछ ।   
 
 
 
 
 
 
 
 

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

रामचधर रेग्मी 

शाखा अविकृत 

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

बिष्णु पौडले 

नि. कार्ाालर् 
प्रमखु 

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

वबष्ण ुपौडेल 

वन. कायाालय प्रमखु 
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