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खरिदाि वा सो सिह (अप्राववविक) पदको प्रथम चिणको विवखत पिीक्षाको
पिीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
सचू ना नं. ३३/०७७-७८, मिमि २०७७/११/१६
यस कायाालयको मव.नं. १२८६०-१२८६६/०७६-७७ (खुिा तथा समावेशी), रा.प.अनं. मििीय श्रेणी (अप्रामवमिक) , खररर्दार
वा सो सरह पर्दिा पोखरा परीक्षा के न्द्र राखी Online बाट र्दरखास्ि स्वीकृ ि गराएका उम्िेर्दवारहरुको प्रथि चरणको
प्रमियोमगिात्िक मलमखि परीक्षा लोक सेवा आयोगको मिमि २०७७/०८/२५ को मनणायानुसार नेपाल सरकारले िोके को स्वास््य
सरु क्षा सम्बन्द्िी िापर्दण्ड पालना गने गराउने गरी र्देहाय बिोमििको परीक्षा के न्द्रिा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा के न्द्र कायि
गररएको व्यहोरा सम्बमन्द्िि सबैको िानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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ु ी क्याम्पस, छोरे पाटन
पाना न.ं

1

लोक सेवा आयोग

पोखरा कायाालय
पार्दी, पोखरा
Website:- www.psc.gov.np
Email:- pokhara@psc.gov.np

फोन:- ०६१-४६३१४५
फ्याक्सः- ०६१-५६३५०६

११
४५१५०१
१२
४५१६६१
१३
४५१८२१
द्रष्टव्यः-१
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िामथका सबै

१६०
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श्री िालबाराही िा.मव.
श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय, पोखराको परीक्षा भवन

क) परीक्षा सञ्चालन हुने मर्दन अप्रत्यामशि मबर्दा पना गएिा पमन आयोगको पवू ा सचू ना मवना मनिााररि कायाक्रि अनसु ारको
परीक्षा स्थमगि हुनेछैन ।
ख) परीक्षा भवनिा िोबाइल िथा मवद्यिु ीय सािाग्री मनषेि गररएको छ ।
ग) वस्िगु ि बहुवक
ै मपपक प्रश्निा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छै न ।
घ) परीक्षािा कालो िसी िात्र प्रयोग गनापु नेछ ।
ङ) परीक्षाथीले अमनवाया रूपिा आफ्नो प्रवेशपत्र मलइा परीक्षा भवनिा िानपु नेछ ।
च) िोमकएको परीक्षा के न्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा के न्द्रिा सहभागी गराइने छै न ।
छ) परीक्षाथीले परीक्षािा आउँर्दा नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्र वा सरकारी कायाालयबाट िारी भएको फोटो समहिको
कुनै एक सक्कलै प्रिाणपत्र मलई उपमस्थि हुनपु नेछ ।
द्रष्टव्यः-२ संक्रमणको ववशेष अवस्थामा पिीक्षा सञ्चािन (संचािन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्िी मापदण्ड, २०७७
अनुसाि पिीक्षाथीिे देहायका ववषयहरुको पूणण पािना गनणपु नेछ
क) परीक्षा शरुु हुनु भन्द्र्दा कम्िीिा एक घण्टा अगावै परीक्षा के न्द्रिा आइपग्ु नपु नेछ।
ख) परीक्षा के न्द्र प्रवेश अमघ अमनवाया रुपिा िास्क लगाउनु पनेछ । साथै उम्िेर्दवार स्वयंले आफ्नो प्रयोिनको लामग
स्यामनटाइिर िथा खानेपानीको व्यवस्था गनापु नेछ ।
ग) परीक्षा के न्द्र प्रवेश गर्दाा, शौचालय िाँर्दा आउँर्दा परीक्षा के न्द्रबाट बामहररर्दा एक आपसिा र्दईु मिटरको व्यमिगि र्दरु ी
कायि गनाु पनेछ ।
घ) परीक्षािा खमटएका िनशमिले मर्दएको मनर्देशनको पणू ा पालना गनापु नेछ ।
ङ) परीक्षाथीहरु सिहू िा भेला हुने, कुराकानी गने गनाु हुर्दँ नै ।
च) कोमभड-१९ बाट संक्रमिि परीक्षाथीलाई लोक सेवा आयोगकै भवनिा मवशेष परीक्षा के न्द्रबाट परीक्षा मर्दने व्यवस्था
गररएको हुर्दँ ा संक्रमिि परीक्षाथीले िोबाइल नम्बर ९८४१९१८००५ वा ९८६२०४७५२० िा सम्पका गनाहु ुन अनरु ोि
गररन्द्छ ।
..........................

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

(टंकप्रसार्द पन्द्थी)
शाखा अमिकृ ि

(वीरे न्द्रबहार्दरु स्वाँर)
उपसमचव
पाना न.ं
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