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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. ७८/०७९-८० मममि २०७९/६/१४
लोक सेवा आिोग, केन्द्रीि कािाज लिको यवज्ञापन नं. १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), रा.प.
तृतीि श्रेणी (अप्रायवयिक), शाखा अयिकृत वा सो सरह पदको पोखरा र बागलुङ परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणमा
उत्तीणज उम्मेदवारहरुको दोश्रो चरणको प्रयतिोयगतात्मक यलद्धखत परीक्षा लोक सेवा आिोगको यमयत २०७९/०५/२७
को यनणजिानुसार दे हाि बमोयर्मको परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्द्र कािम गररएको व्यहोरा सम्बद्धित
सबैको र्ानकारीको लायग िो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
परीक्षा काययक्रम
क्र.स.

पत्र

यवषि

परीक्षा यमयत

१.

यियति (सबै से वा समुहको लायग)

शासन प्रणाली

२०७९/६/२८

२.

तृ तीि (सबै से वा समुहको लायग)

समसामयिक यवषि

२०७९/६/२९

३.

चतु थज (प्रशासन र लेखा परीक्षण से वाका लायग मात्र)

से वा समूह सम्बिी

२०७९/६/३०

अंग्रेर्ी भाषा (Extra Paper-I)

२०७९/६/३१

परराष्ट्र नीयत तथा अन्तराज यष्ट्रि
सम्बि (Extra Paper-II)

२०७९/०७/०१

४.

अयतररक्त पत्र (परराष्ट्र से वाका लायग मात्र)

समि

यदनको २.००
बर्े

परीक्षा केन्द्र
मस.नं .

रोल नं .

उम्मे दवार

परीक्षा भवन

दे खि

सम्म

संख्या

१.

४५०००२

४५०४१२

२००

श्री र्नयप्रि बहुमुखी क्याम्पस, केन्द्र (क), एिरपोर्ज ।

२.

४५०४१४

४५१०२०

२००

श्री र्नयप्रि बहुमुखी क्याम्पस, केन्द्र (ख), एिरपोर्ज ।

३.

४५१०२२

४५१५३६

२००

श्री लोक सेवा आिोग पोखरा कािाज लि केन्द्र (क), पादी ।
श्री लोक सेवा आिोग पोखरा कािाज लि केन्द्र (ख), पादी ।

४.

४५१५३८

५१०४०६

२०९

(परराष्ट्र सेवाका सम्पूर्य उम्मेदवारहरु र परीक्षा केन्द्र पररवियन गरे का
उम्मेदवारहरु)

द्रष्ट्व्यः - १
क) परीक्षा सञ्चालन हुने यदन अप्रत्ययशत यबदा पनज गएमा पयन आिोगको पूवज सूचना यबना यनिाज ररत कािजक्रम अनु सारको
परीक्षा स्थयगत हुने छै न ।
ख) परीक्षा भवनमा मोबाइल तथा यवद् िुतीि सामाग्री यनषे ि गररएको छ ।
ग) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रिोग गनुज पने छ ।
घ) परीक्षाथीले अयनवािज रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र यलई परीक्षा भवनमा र्ानु पने छ ।
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ङ)

परीक्षाथीले परीक्षामा आउँ दा ने पाली नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कािाज लिबार् र्ारी भएको फोर्ो सयहतको
कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र यलई उपद्धस्थत हुनु पने छ ।
च) तोयकएको परीक्षा केन्द्र बाहे क अन्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराइने छै न ।
द्रष्ट्व्यः - २ संक्रमर्को मवशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
अनु सार परीक्षाथीले दे हायका मवषयहरुको पू र्य पालना गनुय पने छ ।
क) परीक्षा शु रु हुनु भन्दा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुग्नुपने छ ।
ख) परीक्षा केन्द्र प्रवेश अयघ अयनवािज रुपमा मास्क लगाउनु पनेछ।साथै उम्मेदवार स्विंले आफ्नो प्रिोर्नको लायग मास्क,
स्यायनर्ाइर्र तथा खाने पानीको व्यवस्था गनुज पने छ ।
ग) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गदाज , शौचालि र्ादाँ आउँ दा परीक्षा केन्द्रबार् बायहररदा यभडभाड नगरीकन एक आपसमा स्वास्थ्य
सुरक्षा मापदण्ड पालना हुने गरी भौयतक दु री कािम गनुज पनेछ ।
घ) परीक्षामा खयर्एका र्नशद्धक्तले यदएको यनदे शनको पूणज पालन गनुज पने छ ।
ङ) परीक्षाथीहरु समू हमा भे ला हुने, कुराकानी गने गनुज हुँ दैन ।
च) कोयभड- १९ बार् संक्रयमत परीक्षाथीलाई लोक सेवा आिोगकै भवनमा यवशे ष परीक्षा केन्द्रबार् परीक्षा यदने व्यवस्था
गररएको हुँ दा संक्रयमत परीक्षाथीले मोबाइल नम्बर ९८५६०८५१४५ र ९८६२०४७५२० मा सम्पकज गनुज हुन अनु रोि छ ।

.........................
यवकास बस्नेत
नािब सुब्बा

...........................
र्ं कप्रसाद पन्थी
शाखा अयिकृत

.................................
वीरे न्द्रबहादु र स्वाँ र
उपसयचव
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