
लोक सेवा आयोग

दिपायल काया�लय
राजपुर,डोटी

लिलखि�त परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिरएको सुचना ।

सूचना नं  .    ३८  /  ०७७  -  ७८  ,   मिमतित   :   २०७७।११।२३  

यस काया�लयको वि
ज्ञापन नं.  १५७१०-१५७१५/२०७६-७७  (खुला तथा समा
ेशी),  एविककृत
तथा संयुक्त,  रा.प.  अनं.  वि"तीय शे्रणी, (अप्रावि
धि'क)  खरिरदार 
ा सो सरह पदको लोक से
ा
आयोगको पू
�  प्रकाशिशत परीक्षा  काय�क्रम अनुसार  प्रथम चरणको प्रवितयोविगतात्मक शिलखिखत
परीक्षा नेपाल सरकारले तोकेको स्
ास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गन; गराउने गरी विनम्न
धिमवित, समय र स्थानमा संचालन हुने भएकोले सम्बन्धिन्धत सबैको जानकारीको लाविग यो सूचना
प्रकाशन गरिरएको छ।

परीक्षा काय�क्रम  :  

तिवषय
परिरक्षाको
तिकलिसम

लिलखि�त परीक्षा काय�क्रम र समय

सामान्य ज्ञान तथा बौदध्ि'क
परीक्षण

बस्तुगत २०७७।११।२९ गते 
िJहान ११:०० बजे

परीक्षा केन्द्रहरु  :  
लिस.

नं.
रोल नं. उम्मेवार

संख्या
परीक्षा केन्द्र

ेखि� सम्म

१.
७७०००

१
७७०१

२५
१२५ श्री कुमालीकोट मा.वि
., कुमालीकोट, दिदपायल

२.
७७०१२

६
७७०२

५०
१२५ श्री शहीद स्मृती आ.मा.वि
. (क), राजपुर, दिदपायल

३.
७७०२५

१
७७०३

७५
१२५ श्री शहीद स्मृती आ.मा.वि
. (ख), राजपुर, दिदपायल

४.
७७०३७

६
७७०५

००
१२५ श्री सुजङ्ग मा.वि
. (क), राजपुर, दिदपायल
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५.
७७०५०

१
७७०६

२५
१२५ श्री सुजङ्ग मा.वि
.(ख), राजपुर, दिदपायल

६.
७७०६२

६
७७०७

२५
१०० श्री सेती प्रावि
धि'क शिशक्षालय (क), दिदपायल (मुख्य 

भ
न)

७.
७७०७२

६
७७०८

७५
१५० श्री सेती प्रावि
धि'क शिशक्षालय (ख), दिदपायल (मुख्य 

भ
न)

८.
७७०८७

६
७७०९

७५
१०० श्री सेती प्रावि
धि'क शिशक्षालय (ग), दिदपायल 

(राजमाग� नजीक)

९.
७७०९७

६
७७१०

८५
११० श्री सेती प्रावि
धि'क शिशक्षालय (घ), दिदपायल 

(राजमाग� नजीक)

१०.
७७१०८

६
७७११

८५
१०० श्री शिशक्षा तालीम केन्द्र, जोगीडाबे्र, दिदपायल

११.
७७११८

६
७७१३

२५
१४० श्री अमर ज्योवित ई.बो.स्कूल, विपपल्ला, दिदपायल

१२.
७७१३२

६
७७१४

४५
१२० श्री दिदल्पेश्
र आ.वि
. (क), दिदपायल

१३.
७७१४४

६
७७१५

६५
१२० श्री दिदल्पेश्
र आ.वि
. (ख), दिदपायल

१४.
७७१५६

६
७७१६

८५
१२० श्री दिदल्पेश्
र मा.वि
. (क), दिदपायल

१५.
७७१६८

६
७७१८

०५
१२० श्री दिदल्पेश्
र मा.वि
. (ख), दिदपायल

१६.
७७१८०

६
बाँकी  सबै
उम्मेद
ारहरु श्री लोक से
ा आयोग दिदपायल काया�लय, राजपुर

द्रष्टव्य १  :  
क) परीक्षा सञ्चालन हुने दिदन अप्रत्याशिशत वि
दा पन� गएमा पविन आयोगको पू
� सूचना वि
ना विन'ा�रिरत काय�क्रम

अनुसारको परीक्षा स्थविगत हुने छैन ।
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ख) प्र
ेशपत्र वि
ना परीक्षामा सन्धिम्मशिलत नगराईने हँुदा अविन
ाय�रुपमा  प्र
ेशपत्र साथमा शिलई परीक्षा संचालन
हुनु भन्दा १ घण्टा ३० धिमनटे अगा
ै परीक्षा भ
नमा आइपुग्नु पन;छ । परीक्षा भ
नबाट प्र
ेशपत्र वि
तरण
गरिरने छैन ।

ग) परीक्षा भ
नमा झोला, मो
ाइल, क्याल्कुलेटर तथा अन्य ईलेक्ट्रोविनक्स सामाग्रीहरु लैजान विनषे' गरिरएको
छ ।

घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनु� पन;छ । 
ङ) परीक्षाथiले परीक्षा दिदन आउँदा सम्बन्धिन्धत विनकायबाट जारी भएको प्र
ेश-पत्र सँगै नपेाली नागरिरकताको

प्रमाणपत्र 
ा सरकारी काया�लयबाट जारी भएको फोटो सविहतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र अविन
ाय�
रुपमा शिलई उपस्थिस्थत हुनु पन;छ ।

द्रष्टव्य   २  :   संक्रमणको तिवशषे अवस्थामा परीक्षा (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धि? मापण्ड, २०७७
अनुसार परीक्षाथAले तपलिसलमा उल्लेखि�त तिवषयहरुको पणू� रुपमा पालन गनु� पनCछ ।
क) परीक्षा  केन्द्रमा  प्र
ेश  गनु�अधिघ  उम्मेद
ार  स्
यंले  कन्धिम्तमा  माक्स,  स्याविनटाइजर  तथा  आफ्नो  लाविग

खानपेानीको अविन
ाय� व्य
स्था गनु� पन;छ।
ख) परीक्षाथiले परीक्षा केन्द्रमा प्र
ेश गदा�, विनस्कदा र शौचालय प्रयोग गदा� भिभडभाड नगरीकन एकआपसमा २

(दुई) धिमटरको दूरी कायम गनु�पन;छ ।
ग) परीक्षाथiहरुले  समूहमा  भेला  हुने,  कुराकानी  गन;  गनु�  हँुदैन  ।  परीक्षामा  खदिटएका जनशशिक्तले  दिदएको

विनद;शनको पूण� पालन गनु�पन;छ ।
घ) कोभिभड-१९ (COVID-19)संक्रधिमत उम्मेद
ार परीक्षामा सन्धिम्मशिलत हुने भएमा सम्बन्धिन्धत उम्मेद
ारले यस

काया�लयको फोन नं. ०९४-४४०१४७ 
ा ०९४-४४०१७८ मा सम्पक�  गरी 
ा इमेल तथा विन
ेदनको
माध्यमबाट सो को जानकारी यस काया�लयलाई दिदनु हुन सुशिचत गरिरन्छ । 
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.......................
रामचन्द्र रेग्मी

शाखा अधि'कृत

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

विबष्णु पौडेल
विन. काया�लय
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