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दलदित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना । 

सूचना नं.  ३५/०७८-७९, दमदत : २०७८।०७।२२ गते 

      यस कायाालयका तपससल बमोसिमका सिज्ञापन न.ं, सेिा/समहू र उपसमहूका रा.प. अन.ं सितीय श्रेणी/सहायक चौथो तह (प्रासिसिक), 

पदहरुको सलसित परीक्षा नेपाल सरकारले तोकेको स्िास््य सरुक्षा सम्बन्िी मापदण्ड र लोक सेिा आयोगबाट स्िीकृत संक्रमणको सिशेष अिस्थामा 

परीक्षा (संचालन तथा व्यिस्थापन) सम्बन्िी मापदण्ड २०७७ (तेस्रो संशोिन) को पालना गन ेगराउन ेगरी पिूा सनिाारीत परीक्षा कायाक्रम अनसुार 

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

परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा कायाक्रम: 

दस.नं. 
दव.नं.  

(०७७-७८) 
सेवा/समूह/उपसमूह पि 

दलदित परीक्षा 

दमदत 
समय 

रोल नं. 
परीक्षा केन्द्र 

िेदि सम्म 

१. १५८२८-१५८३१ 
नेपाल िन, ने.पा. 

एण्ड िा.ला. 
सससनयर गेम स्काउट २०७८।०८।०२ गते 

सब
ह
ान

 ८
:०

०
 ब

ि
 े

सबै उम्मेदिारहरु 

श्री लोक सेिा आयोग, 

सदपायल कायाालय, रािपरु, 

डोटी । 

२. १५८३२ नेपाल सिसिि 
सहायक कम््यटुर 

अपरेटर 
२०७८।०८।०३ गते सबै उम्मेदिारहरु 

श्री लोक सेिा आयोग, 

सदपायल कायाालय, रािपरु, 

डोटी । 

३. १५८३३ 
नेपाल स्िास््य, हे् थ 

इन्सपेक्सन 
अ.ह.ेि. २०७८।०८।०७ गते 

७७०००१ ७७०१५० 
श्री शसहदस्मतृी आ.मा.सि., 

रािपरु, डोटी । 

७७०१५१ बााँकी सब ै
श्री लोक सेिा आयोग, 

सदपायल कायाालय, रािपरु, 

डोटी ।  

रष्टव्य १: 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने सदन अप्रत्यासशत सिदा पना गएमा पसन आयोगको पिूा सचूना सिना सनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थसगत हुन ेछैन । 

ि) प्रिेशपत्र सिना परीक्षामा ससम्मसलत नगराईने हुाँदा असनिायारुपमा  प्रिेशपत्र साथमा सलई परीक्षा संचालन हुन ुभन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिनमा 

आइपगु्न ुपनेछ । परीक्षा भिनबाट प्रिेशपत्र सितरण गररने छैन । 

ग) परीक्षा भिनमा झोला, मोिाइल, क्या्कुलेटर तथा अन्य ईलेक्रोसनक्स सामाग्रीहरु लैिान सनषेि गररएको छ । 

घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुा पनेछ । िस्तगुत बहु िैकस्पक प्रश्नको उत्तर सददंा Capital Letter मा (A,B,C,D) लेख्न ुपनछे । 

ङ) परीक्षाथीले परीक्षा दिन आउँिा सम्बदन्द्ित 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 । 

रष्टव्य २: सकं्रमणको दवशेष अवथिथामा परीक्षा (सचंालन तथा व्यवथिथापन) सम्बदन्द्ि मापिण्ड, २०७७ (तेस्रो सशंोिन) अनुसार 

परीक्षाथीले तपदसलमा उल्लेदित दवषयहुपको पूणा ुपपमा पालन गनुा पननेछ । 

क) परीक्षा केन्रमा प्रिेश गनुा असघ उम्मेदिार स्ियंले कम्तीमा माक्स, स्यासनटाइिर तथा आफ्नो लासग िानपेानीको असनिाया व्यिस्था गनुा पनछे। 

ि) परीक्षाथीले परीक्षा केन्रमा प्रिेश गदाा, सनस्कदााँ र शौचालय प्रयोग गदाा भीडभाड नगरीकन एकआपसमा स्िास््य सरुक्षा मापदण्ड पालना हुने गरी 

भौसतक दरूी कायम गनुापनेछ । 
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ग) परीक्षाथीहरुले समहूमा भलेा हुन,े कुराकानी गन ेगनुा हुाँदनै । परीक्षामा िसटएका िनशसिले सदएको सनदशेनको पणूा पालना गनुापनेछ । 

घ) उम्मेदिारले आफ्नो स्िास््य अिस्थाको बारेमा आयोगको Website मा गई सिद्यतुीय माध्यमबाट कोसभड सम्बन्िी स्ियं घोषणा फाराम भनुा पन े

छ । 

ङ) कोसभड-१९ (COVID-19) संक्रसमत उम्मेदिारहरुको लासग सिशेष केन्रको व्यिस्था गररन ेहुाँदा संकं्रसमत  परीक्षाथीले आफु संक्रसमत भएको 

िानकारी यस कायाालयको फोन नं. ०९४-४४०१४७ िा ०९४-४४०१७८ मा सम्पका  गरी िा इमले dipayal@psc.gov.np तथा सनिेदनको 

माध्यमबाट सो को िानकारी यस कायाालयलाई सदन ुहुन ससुचत गररन्छ ।   
 
 
 
 
 
 

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

गणशे बहादरु कठायत 

कम््यटुर अपरेटर 

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

सबष्ण ुपौडेल 

सन. कायाालय प्रमिु 

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

गणशेमान ससं राई 

शािा असिकृत 
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