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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. 47/०७८-७९  मममि २०७८/०७/०२ 

         राष्ट्रिय अनसुन्धान ष्ट्रवभागको िपशिल बमोशिमको ष्ट्रवज्ञापन नं., सेवा/समूह र पदको पोखरा बाट प्रथम 
चरणको परीक्षा उत्तीणण गरेका उम्मेदवारहरुको दोश्रो चरणको प्रमियोमगिात्मक मलशखि परीक्षा नेपाल 
सरकारले िोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृि संक्रमणको ष्ट्रविषे 
अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, 2077 (िेस्रो संिोधन) को पालना गने 
गराउने गरी देहाय बमोशिमको परीक्षा केन्रमा सञ्चालन हनुे गरी परीक्षा केन्र कायम गररएको व्यहोरा 
सम्बशन्धि सबैको िानकारीको लामग यो सूचना प्रकािन गररएको छ । 

परीक्षा कार्यक्रम 

परीक्षा भवन 

उम्मेदवारहरुको रोल नम्बर संख्या परीक्षा भवन 

रोल नं. ४०००४ देशख ४०८८२ सम्म 80 श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायाणलय, पोखराको परीक्षा 
भवन 

रष्टव्यः- 1 

क) परीक्षा सञ्चालन हनुे ददन अप्रत्यशिि मबदा पनण गएमा पमन आयोगको पूवण सूचना मबना मनधाणररि कायणक्रम 
अनसुारको परीक्षा स्थमगि हनुे छैन । 

ख) परीक्षा भवनमा मोबाइल िथा ष्ट्रवद्यिुीय सामाग्री मनषधे गररएको छ । 

ग) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुणपनेछ । 

घ) परीक्षाथीले अमनवायण रुपमा आफ्नो प्रवेिपत्र मलई परीक्षा भवनमा िान ुपनेछ । 

ङ) परीक्षाथीले परीक्षामा आउँदा नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाणलयबाट िारी भएको 
फोटो सष्ट्रहिको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र मलई उपशस्थि हनुपुनेछ ।  

च) िोष्ट्रकएको परीक्षा केन्र बाहेक अन्य परीक्षा केन्रमा सहभागी गराइने छैन । 

यवज्ञापन नं. पद/सेवा/समूह पत्र यवषि 
परीक्षा यमयि र 

समि 

परीक्षा 

प्रणाली 
अवयि 

०३/२०७७/२०७८ 

 (खुला िथा 

समावेशी) 

अनुसन्धान सहािक, नेपाल 

यवशेष सेवा,रा.प.अन.यियिि 

शे्रणी सरह 

प्रथम 
नेपाली, अगे्रर्ी, 

गयणि 

२०७८/०७/०९ गिे 

यदनको २.०० बरे् 
यवषिगि 

२ घण्टा 

३० यमनेट 

 
यििीि 

सामान्यज्ञान र 

समसामयिक यवषि 

२०७८/०७/१० गिे 

यदनको २.०० बरे् 
यवषिगि 

http://www.psc.gov.np/
mailto:pokhara@psc.gov.np


लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय 

परीक्षा शाखा 

         ०61-463145  फ्याक्स नं- ०61-463506 वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः pokhara@psc.gov.np 

 

व्यावसायिक र यसर्जनशील प्रशासनः यवकास, समृद्धि र सुशासन 

पार्दी, पोखरा 

रष्टव्यः- २ संक्रमणको ष्ट्रविषे अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, 
२०७७ अनसुार परीक्षाथीले देहायका ष्ट्रवषयहरुको पूणण पालना गनुणपनेछ । 

क) परीक्षा िरुु हनुभुन्दा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्रमा आइपगु्नपुनेछ । 

ख) परीक्षा केन्र प्रवेि अशघ अमनवायण रुपमा मास्क लगाउन ु पनेछ।साथै उम्मेदवार स्वयंले आफ्नो 
प्रयोिनको लामग मास्क, स्यामनटाइिर िथा खानेपानीको व्यवस्था गनुणपनेछ । 

ग) परीक्षा केन्र प्रवेि गदाण, िौचालय िादाँ आउँदा परीक्षा केन्रबाट बाष्ट्रहररदा मभडभाड नगरीकन एक 
आपसमा स्वास््य सरुक्षा मापदण्ड पालना हनुेगरी भौमिक दरुी कायम गनुणपनेछ । 

घ) परीक्षामा खष्ट्रटएका िनिशिले ददएको मनदेिनको पूणण पालन गनुणपनेछ । 

ङ) परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हनुे, कुराकानी गने गनुण हुँदैन । 

च) कोमभड- १९ बाट संक्रममि परीक्षाथीलाई लोक सेवा आयोगकै भवनमा ष्ट्रविेष परीक्षा केन्रबाट परीक्षा 
ददने व्यवस्था गररएको हुँदा संक्रममि परीक्षाथीले मोबाइल नम्बर ९८४१९१८००५ र 
९८६२०४७५२० मा सम्पकण  गनुणहनु अनरुोध छ । 

 

 

 

 

 

 ..................... 
ष्ट्रवकास बस्नेि 

नायब  सबु्बा 
 

......................... 
वीरेन्रबहादरु स्वाँर 

उपसशचव 

 

..................... 
टंकप्रसाद पन्थी 
िाखा अमधकृि 
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