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परीक्षा भवन कायम गररएको सच
ू ना
सचू ना नं. २९/०७७-७८, मिमि २०७७/०९/२६
रामरिय अनसु न्धान मवभागको मव.नं. ०१(०७६/७७) (खुला तथा समावेशी) सहायक सचू क
(रा.प.अनं.चिर्ु ा श्रेणी सरह) पर्दको लोक सेवा आयोगको पवू ा प्रकामिि परीक्षा कायाक्रि अनसु ार नेपाल
सरकारले िोके को स्वास््य सरु क्षा सम्बन्धी िापर्दण्ड पालना गने गराउने गरी र्देहाय बिोमििको परीक्षा
के न्रिा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा के न्र कायि गररएको व्यहोरा सम्बमन्धि सबैको िानकारीको लामग यो
सचू ना प्रकािन गररएको छ ।
परीक्षा कायाक्रि
पत्र
मवषय
परीक्षा प्रणाली
परीक्षा मिमि र सिय
अवमध
प्रर्ि सािान्य ज्ञान िर्ा बौमिक परीक्षण
वस्िगु ि
२०७७/१०/१० गिे मबहान ११
१ घण्टा
मििीय
नेपाली, अग्रं ेिी, गमणि
मबषयगि २०७७/१०/१०बिे
गिे मर्दनको १ बिे २ घण्टा ३० मिनेट
परीक्षा भवन
उम्िेर्दवारहरुको र्दिाा नम्बर
परीक्षार्ी संख्या
४०००१ र्देमख ४०१२३ सम्ि
१२० िना
४०१२४ र्देमख ४०२४३ सम्ि
१२० िना
४०२४४ र्देमख ४०३६३ सम्ि
१२० िना
४०३६४ र्देमख ४०४८३ सम्ि
१२० िना
४०४८४ र्देमख ४०६०३ सम्ि
१२० िना
४०६०४ र्देमख ४०७२३ सम्ि
१२० िना
४०७२४ र्देमख ४०८४३ सम्ि
१२० िना
४०८४४ र्देमख ४०९६३ सम्ि
१२० िना
४०९६४ र्देमख ४१०८३ सम्ि
१२० िना
४१०८४ र्देमख ४१२०३ सम्ि
१२० िना
४१२०४ र्देमख ४१३०४ सम्ि
१०० िना
४१३०५ र्देमख िामर्का सबै उम्िेर्दवारहरु
७५ िना

परीक्षा भवन
श्री छोरेपाटन मा.वव. छोरेपाटन (क) के न्द्र
श्री छोरेपाटन मा.वव. छोरेपाटन (ख) के न्द्र
श्री तालबाराही मा.वव. वैदाम (क) के न्द्र
श्री तालबाराही मा.वव. वैदाम (ख) के न्द्र
श्री बाराही मा.वव. मालेपाटन (क) के न्द्र
श्री बाराही मा.वव. मालेपाटन (ख) के न्द्र
श्री कन्द्या क्याम्पस, नवदपुर (क) के न्द्र
श्री कन्द्या क्याम्पस, नवदपरु (ख) के न्द्र
श्री पादी मा.वव.,मुस्ताङचोक के न्द्र
श्री गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पस, छोरेपाटन के न्द्र
श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय, (क) के न्द्र
श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय, (ख) के न्द्र
पाना न.ं
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रष्टव्यः-१
क) परीक्षा सञ्चालन हुने मर्दन अप्रत्यामिि मबर्दा पना गएिा पमन आयोगको पवू ा सचू ना मवना मनधााररि कायाक्रि अनसु ारको
परीक्षा स्र्मगि हुनेछैन ।
ख) परीक्षा भवनिा िोबाइल िर्ा मवद्यिु ीय सािाग्री मनषेध गररएको छ ।
ग) वस्िगु ि बहुवक
ै मपपक प्रश्निा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छै न ।
घ) परीक्षािा कालो िसी िात्र प्रयोग गनापु नेछ ।
ङ) परीक्षार्ीले अमनवाया रूपिा आफ्नो प्रवेिपत्र मलइा परीक्षा भवनिा िानपु नेछ ।
च) िोमकएको परीक्षा के न्र बाहेक अन्य परीक्षा के न्रिा सहभागी गराइने छै न ।
छ) वस्िगु ि बहुउत्तर प्रश्नको उत्तर लेख्र्दा अग्रं ेिी ठूलो अक्षर (Capital Letter) िा A, B, C, D लेमखएको उत्तरलाई िात्र
िान्यिा मर्दइने छ ।
ि) परीक्षार्ीले परीक्षािा आउँर्दा नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्र वा सरकारी कायाालयबाट िारी भएको फोटो समहिको कुनै
एक सक्कलै प्रिाणपत्र मलई उपमस्र्ि हुनपु नेछ ।
रष्टव्यः-२ सक्र
ं मणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (सच
ं ालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७७
अनस
ु ार परीक्षाथीले देहायका ववषयहरुको पण
ू ा पालना गनापु नेछ
क) परीक्षा िरुु हुनु भन्र्दा कम्िीिा एक घण्टा अगावै परीक्षा के न्रिा आइपग्ु नपु नेछ।
ख) परीक्षा के न्र प्रवेि अमघ अमनवाया रुपिा िास्क लगाउनु पनेछ ।सार्ै उम्िेर्दवार स्वयंले आफ्नो प्रयोिनको लामग स्यामनटाइिर
िर्ा खानेपानीको व्यवस्र्ा गनापु नेछ ।
ग) परीक्षा के न्र प्रवेि गर्दाा, िौचालय िाँर्दा आउँर्दा परीक्षा के न्रबाट बामहररर्दा एक आपसिा र्दईु मिटरको व्यमिगि र्दरु ी कायि
गनाु पनेछ ।
घ) उत्तरपमु स्िकािा रहेको खाली स्र्ान काटी उत्तरपमु स्िका गन्िी गरी बझु ाई हस्िाक्षर गरी बामहर िानु पनेछ ।
ङ) परीक्षािा खमटएका िनिमिले मर्दएको मनर्देिनको पणू ा पालना गनापु नेछ ।
च) परीक्षार्ीहरु सिहू िा भेला हुने, कुराकानी गने गनाु हुर्दँ नै ।
छ) कोमभड-१९ बाट संक्रमिि परीक्षार्ीलाई लोक सेवा आयोगकै भवनिा मविेष परीक्षा के न्रबाट परीक्षा मर्दने व्यवस्र्ा गररएको
हुर्दँ ा सक्र
ं मिि परीक्षार्ीले िोबाइल नम्बर ९८४१९१८००५ वा ९८४१६४९९७३ िा सम्पका गनाहु नु अनरु ोध गररन्छ ।
..........................
(वीरे न्रबहार्दरु स्वाँर)
उपसमचव
पाना न.ं
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