लोक सेवा आयोग

पोखरा कायाालय

Website:- www.psc.gov.np
Email:- pokhara@psc.gov.np
फोन:- ०६१-४६३१४५

पार्दी, पोखरा

फ्याक्स:- ०६१-५६३५०६

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. 14/०७7-७8, मममि २०७7/07/26
नेपाली सेनाको वव.नं. 076/77/42 (खुला िथा समावेशी) सै न्य पर्दको श्री पश्चिम पृिना हे .क्वा., मिजयपुर
व्यारे क, पोखरािाट मलश्चखि परीक्षाको लामग छनौट भएका उम्मेर्दवारहरुको प्रमियोमगिात्मक मलश्चखि परीक्षा
कोमभड-19 को ववश्वव्यापी महामारीका कारण स्थमगि गररएकोमा लोक से वा आयोगको मममि 2077/07/17
को मनणााँयानुसार नेपाल सरकारले िोकेको स्वास््य सुरक्षा सम्िन्धी मापर्दण्ड पालना गने गराउने गरी र्दे हाय
िमोश्चजमको परीक्षा केन्रमा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्र कायम गररएको व्यहोरा सम्िश्चन्धि सिैको जानकारीको
लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
परीक्षा सं चालन सम्िन्धी कायाक्रम
ववषय

परीक्षा
प्रणाली

परीक्षा मममि र समय

उम्मेर्दवारहरुको र्दिाा नम्िर

परीक्षा भवन

27004 र्दे श्चख 27283 सम्म

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय

(100 जना)
27288 र्दे श्चख 27568 सम्म
नेपाली, अं ग्रज
े ी,
गश्चणि र
सामान्यज्ञान

वस्िुगि र
ववषयगि

2077/08/13 गिे

(100 जना)

दर्दनको 1.00 िजे

27569 र्दे श्चख 27848 सम्म

(2 घण्टा ३० ममनेट)

(100 जना)

27851 र्दे श्चख 28083 सम्म
(100 जना)
28091 र्दे श्चख िााँकी सिै
उम्मेर्दवारहरु (95 जना)

(क) केन्र, िल्लो िल्ला
श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय
(ख) केन्र, मामथल्लो िल्ला
श्री पादर्दा मा.वव.,पादर्दा,

श्री जनवप्रय मा.वव. मसमलचौर (क) केन्र

श्री जनवप्रय मा.वव. मसमलचौर (ख) केन्र
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रष्टव्यः-1
क) परीक्षा सञ्चालन हुने दर्दन अप्रत्याश्चशि मिर्दा पना गएमा पमन आयोगको पूव ा सूचना ववना मनधााररि कायाक्रम
अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुनेछैन ।

ख) परीक्षा भवनमा मोिाइल िथा ववद्युिीय सामाग्री मनषेध गररएको छ ।

ग) वस्िुगि िहुवैकश्चल्पक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छै न ।
घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।

ङ) परीक्षाथीले अमनवाया रूपमा आफ्नो प्रवेशपत्र मलइा परीक्षा भवनमा जानुपनेछ ।
च) िोवकएको परीक्षा केन्र िाहेक अन्य परीक्षा केन्रमा सहभागी गराइने छै न ।

छ) वस्िुगि िहुउत्तर प्रश्नको उत्तर ले ख्र्दा अं ग्रज
े ी ठू लो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D ले श्चखएको
उत्तरलाई मात्र मान्यिा दर्दइने छ ।

ज) परीक्षाथीले परीक्षामा आउाँर्दा नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाालयिाट जारी भएको फोटो
सवहिको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र मलई उपश्चस्थि हुनपु नेछ ।

रष्टव्यः-2 संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (सं चालन िथा व्यवस्थापन) सम्िन्धी मापर्दण्ड,2077 अनुसार
परीक्षाथीले र्दे हायका ववषयहरुको पूणा पालना गनुपा नेछ
क) परीक्षा शुरु हुन ु भन्र्दा 1 (एक) घण्टा अगावै परीक्षा केन्रमा आइपुग्नुपनेछ।
ख) परीक्षा केन्र प्रवेश अश्चघ अमनवाया रुपमा मास्क लगाउनु पनेछ ।साथै उम्मेर्दवार स्वयं ले आफ्नो प्रयोजनको लामग
स्यामनटाइजर िथा खानेपानीको व्यवस्था गनुप
ा नेछ ।
ग) परीक्षा केन्र प्रवेश गर्दाा, शौचालय जााँर्दा आउाँर्दा परीक्षा केन्रिाट िावहररर्दा एक आपसमा र्दुई ममटरको व्यश्चिगि
र्दुरी कायम गनुा पनेछ ।
घ) उत्तरपुश्चस्िकामा रहेको खाली स्थान काटी उत्तरपुश्चस्िका गन्िी गरी िुझाई हस्िाक्षर गरी िावहर जानु पनेछ ।
ङ) परीक्षामा खवटएका जनशश्चिले दर्दएको मनर्दे शनको पूणा पालना गनुप
ा नेछ ।
च) परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुा हुाँर्दैन ।
छ) कोमभड-19 िाट सं क्रममि परीक्षाथीले परीक्षा मममिको र्दुई दर्दन अगावै मोिाइल नम्िर 9841918005 वा
9862047520 मा सम्पका गनुह
ा न
ु अनुरोध गररन्छ ।

..........................
(टं कप्रसार्द पन्थी)
शाखा अमधकृि

