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फ्याक्स:- ०६१-४६३५०६

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. ५८/०७८-७९, मममि २०७८/१२/१५
लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कायाा लयको मवज्ञापन नं. १७३३६-१७३३९/२०७८-७९ (खुला िथा समावेशी), रा.प.तृ तीय श्रेणी (प्राववविक), विक्षा
सेवा, विक्षा प्रिासन समूह, वनरीक्षण उपसमूह, ववद्यालय वनरीक्षक पर्दको परीक्षा केन्द्र पोखरा राखी Online बाट र्दरखास्त फाराम स्वीकृत
गराएका उम्मेर्दवारहरुको प्रवतयोवगतात्मक वलखखत परीक्षा आयोगको वमवत २०७८/११/२७ को वनणा यानुसार नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य
सुरक्षा सम्बन्धी मापर्दण्ड र आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको वविे ष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापर्दण्ड, २०७७
पालना गने गराउने गरी र्दे हाय बमोविमको परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्द्र कायम गररएको व्यहोरा सम्बखन्धत सबैको िानकारीको
लावग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।
परीक्षा संचालन सम्बन्धी काययक्रम
क्र.स.

पत्र

ववषय

परीक्षा प्रणाली

परीक्षा वमवत र समय

१.

प्रथम पत्र

General Awareness &
General Ability Test

वस्तु गत
बहुवै कखिक

२०७८/१२/२७ गते
वर्दनको २.०० बिे

२.

वितीय पत्र

General Technical
Subject

ववषयगत

२०७८/१२/२८ गते
वर्दनको २.०० बिे

३.

तृ तीय पत्र

Service-Group
Specific Subject

ववषगत

२०७८/१२/२९ गते
वर्दनको २.०० बिे

उम्मेर्दवारको रोल नम्बर

उम्मेर्दवार
सं ख्या

परीक्षा भवन

४५०००१- ४५०११६

११६ जना

लोक सेवा आयोग पोखरा कायायलय
पोखराको परीक्षा भवन

पाना नं.
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द्रष्टव्यः-१
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)

परीक्षा सञ्चालन हुने वर्दन अप्रत्यावित वबर्दा पना गएमा पवन आयोगको पूवा सूचना ववना वनिाा ररत काया क्रम अनु सारको परीक्षा स्थवगत हुने छैन ।
परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अन्य ववर्द्युतीय सामाग्री लैिान वनषेि गररएको छ ।
परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ ।
परीक्षाथीले अवनवाया रूपमा आफ्नो प्रवेिपत्र वलइा परीक्षा भवनमा िानुपनेछ ।
परीक्षाथीले परीक्षामा आउाँ र्दा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाा लयबाट िारी भएको फोटो समहिको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र वलई
उपखस्थत हुनुपनेछ ।
च) तोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहे क अन्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराइने छै न ।
छ)
द्रष्टव्यः-२
संक्रमणको मवशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (संचालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार परीक्षाथीले दे हायका
मवषयहरुको पूणय पालना गनुयपनेछ
क) परीक्षा िुरु हुनु भन्दा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुग्नुपनेछ ।
ख) परीक्षा केन्द्र प्रवेि अवघ अवनवाया रुपमा मास्क लगाउनु पनेछ ।साथै उम्मेर्दवार स्वयंले आफ्नो प्रयोिनको लावग माक्स, स्यावनटाइिर तथा खानेपानीको
व्यवस्था गनुापनेछ ।
ग) परीक्षा केन्द्र प्रवेि गर्दाा , िौचालय िााँ र्दा आउाँ र्दा परीक्षा केन्द्रबाट बावहररर्दा वभडभाड नगरीकन एक आपसमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापर्दण्ड पालना हुनेगरी
भौवतक र्दु री कायम गनुा पने छ ।
घ) परीक्षामा खवटएका िनिखिले वर्दएको वनर्दे िनको पू णा पालना गनुापनेछ ।
ङ) परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुा हुाँ र्दैन ।
च) कोमभड-१९ बाट संक्रममि परीक्षाथीलाई लोक सेवा आयोगकै भवनमा मवशेष परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा मदने व्यवस्था गररएको हुँदा संक्रममि
परीक्षाथीले मोबाइल नम्बर ९८५६०८५१४५ वा ९८५६०४५८७६ मा सम्पकय गनुयहन अनुरोध गररन्छ ।
...........................

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

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

(ववकास बस्नेत)
नायब सुब्बा

(टं कप्रसार्द पन्थी)
िाखा अविकृत

(वीरे न्द्रबहार्दु र स्वााँ र)
उपसवचव

पाना नं.
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