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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. 12/०७7-७8, मममि २०७7/06/21

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर, काठमाण्डौंको वव.नं. 16686-16692/076-77 (खुला िथा समावेशी) रा.प.िृिीय श्रे णी (अप्राववमिक), न्द्याय
सेवा, न्द्याय/कानून/सरकारी ववकल समूह, शाखा अमिकृि वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र पोखरा राखी Online बाट दरखास्ि फाराम स्वीकृि गराएका
उम्मेदवारहरुको प्रमियोमगिात्मक मलखखि परीक्षा कोमभड-19 को ववश्वव्यापी महामारीका कारण स्थमगि गररएकोमा लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कायाालयको मममि
2077/06/08 को मनणाायानुसार नेपाल सरकारले िोकेको स्वास््य सुरक्षा सम्बन्द्िी मापदण्ड पालना गने गराउने गरी दे हाय बमोखिमको परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने
गरी परीक्षा केन्द्र कायम गररएको व्यहोरा सम्बखन्द्िि सबैको िानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
परीक्षा सं चालन सम्बन्द्िी कायाक्रम
क्र.स.

पत्र

ववषय

1

प्रथम पत्र

शासन प्रणाली

2

दििीय पत्र

समसामवयक ववषय

3

िृिीय पत्र

परीक्षा मममि र समय

उम्मेदवारको रोल नम्बर

2077/07/18 गिे

450001 दे खख

ददनको 1.00 बिे

450100 सम्म

उम्मेदवार

परीक्षा भवन

सं ख्या
100 िना

श्री िनवप्रय मा.वव., मसमलचौर, पोखरा

2077/07/19 गिे
ददनको 1.00 बिे

समसामवयक कानून िथा

2077/07/20 गिे

अभ्यास

ददनको 1.00 बिे

450101 दे खख मामथका
बााँकी सबै उम्मेदवारहरु

81 िना

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय,
पोखराको परीक्षा भवन

लोक सेवा आयोग
पोखरा कायाालय
पोखरा
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रष्टव्यः

क) परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्याखशि मबदा पना गएमा पमन आयोगको पूव ा सूचना ववना मनिााररि कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुनेछैन ।
ख) परीक्षा भवनमा मोबाइल िथा ववद्युिीय सामाग्री मनषेि गररएको छ ।

ग) परीक्षा शुरु हुन ु भन्द्दा 1 (एक) घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुग्नुपनेछ।
घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।

ङ) परीक्षाथीले अमनवाया रूपमा आफ्नो प्रवेशपत्र मलइा परीक्षा भवनमा िानुपनेछ ।
च) िोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराइने छै न ।
छ) परीक्षाथीले परीक्षामा आउाँदा नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र

वा सरकारी कायाालयबाट िारी भएको फोटो सवहिको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र मलई उपखस्थि हुनपु नेछ ।

ि) परीक्षा केन्द्र प्रवेश अखघ अमनवाया रुपमा मास्क लगाउनु पनेछ ।साथै उम्मेदवार स्वयं ले आफ्नो प्रयोिनको लामग स्यामनटाइिर िथा खानेपानीको व्यवस्था गनुप
ा नेछ ।
झ) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गदाा, शौचालय िााँदा आउाँदा परीक्षा केन्द्रबाट बावहररदा एक आपसमा दुई ममटरको व्यखिगि दुरी कायम गनुा पनेछ ।
ञ) उत्तरपुखस्िकामा रहेको खाली स्थान काटी उत्तरपुखस्िका गन्द्िी गरी बुझाई हस्िाक्षर गरी बावहर िानु पनेछ ।
ट) परीक्षामा खवटएका िनशखिले ददएको मनदे शनको पूणा पालना गनुप
ा नेछ ।
ठ) परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुा हुाँदैन ।

ड) परीक्षाथी आफू कोमभड-19 बाट सं क्रममि भए/नभएको स्वःघोषणा गनुप
ा नेछ । सं क्रममि परीक्षाथी परीक्षा केन्द्र प्रवेश गना हुने छै न।
..........................
(वीरे न्द्रबहादुर स्वााँर)
उपसखचव

