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     परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

     सचूना नं. १३८/०७९-८०, मिमि २०७९/११/१६ 

 

यस कायाालयको परू्ा प्रकामिि मर्ज्ञापन अनसुार रा.प.अनं. प्रथि श्रेणी (प्रामर्मिक), मर्मिन्न सेर्ा, सिहू, उपसिहू र पदको लोक सेर्ा आयोग पोखरा कायाालयबाट सञ्चालन हुने प्रमियोमगिात्िक 

मलमखि परीक्षा दहेाय बिोमििको परीक्षा केन्रिा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्र कायि गररएको व्यहोरा सम्बमन्िि सबैको िानकारीको लामग यो सचूना प्रकािन गररएको छ ।  

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्िी कायाक्रि 

क्र.स. मर्ज्ञापन नं. मकमसि 
पद, सेर्ा, 

सिहू/उपसिहू/िह 

मलमखि परीक्षा मिमि र सिय रोल न.ं/परीक्षाथी 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

प्रथि पत्र मििीय पत्र 

१. १२९५१/०७८-७९ खलुा  
सब-इमञ्िमनयर, इमञ्ि, 

मसमिल, िनरल 
२०७९/११/३० गिे 

 मबहान ७.०० बिे 

(४५ मिनेट) 

 

२०७९/११/३० गिे 

मबहान ८.१५ बिे 

(२ घण्टा १५ मिनटे) 

 

सबै उम्िेदर्ारहरु 

(१०० िना) 

लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय 

पोखराको परीक्षा भवन, पार्दी 

२. १२९५२-१२९५४/०७८-७९ 
खलुा िथा 

सिार्ेिी 

सब-इमञ्िमनयर, इमञ्ि, 

मसमिल, हाइरे् 

सबै उम्िेदर्ारहरु 

(१७३ िना) 

लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय 

पोखराको परीक्षा भवन, पार्दी 

३. १२९५५/०७८-७९ खलुा 
सब-इमञ्िमनयर, इमञ्ि, 

मसमिल, स्यामनटरी 

सबै उम्िेदर्ारहरु 

(७६ िना) 

 लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय 

पोखराको परीक्षा भवन, पार्दी 

४. १२९५६/०७८-७९ खलुा 

इलेमरिमसयन, इमञ्ि, 

इलेमरिकल, िनरल 

इलेमरिकल 

२०७९/१२/१२ गिे 

 मबहान ७.०० बिे 

(४५ मिनेट) 

 

२०७९/१२/१२ गिे 

मबहान ८.१५ बिे 

(२ घण्टा १५ मिनटे) 

 

सबै उम्िेदर्ारहरु 

(४५ िना) 

 लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय 

पोखराको परीक्षा भवन, पार्दी 
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५. १२९५७/०७८-७९ खलुा  

सञ्चार सहायक, 

इमञ्ि, इलेरिोमनरस 

एण्ड टेमलकम्यमुनकेिन 

२०७९/१२/०५ गिे 

 मबहान ७.०० बिे 

(४५ मिनेट) 

 

२०७९/१२/०५ गिे 

मबहान ८.१५ बिे 

(२ घण्टा १५ मिनटे) 

 

सबै उम्िेदर्ारहरु 

(५३ िना) 

लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय 

पोखराको परीक्षा भवन, पार्दी 

६. १२९५८-१२९५९/०७८-७९ 
खलुा िथा 

सिार्ेिी 

मसमनयर अपरेटर, 

इमञ्ि, िेकामनकल, 

मन.उ.स. 

२०७९/१२/०९ गिे 

मबहान ७.०० बिे 

(४५ मिनेट) 

 

२०७९/१२/०९ गिे 

मबहान ८.१५ बिे 

(२ घण्टा १५ मिनटे) 

 

सबै उम्िेदर्ारहरु 

(२९ िना) 

लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय 

पोखराको परीक्षा भवन, पार्दी 

७. १२९६०/०७८-७९ िमहला 
िौसि मर्ज्ञान सहायक, 

इमञ्ि, िेटेररयोलोिी 

२०७९/१२/१३ गिे 

मबहान ७.०० बिे 

(४५ मिनेट) 

 

२०७९/१२/१३ गिे 

मबहान ८.१५ बिे 

(२ घण्टा १५ मिनटे) 

 

सबै उम्िेदर्ारहरु 

(५ िना) 

लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय 

पोखराको परीक्षा भवन, पार्दी 

८. १२९६१/०७८-७९ खलुा सिेक्षक, इमञ्ि, सि े

२०७९/११/२८ गिे 

 मबहान ७.०० बिे 

(४५ मिनेट) 

 

२०७९/११/२८ गिे 

मबहान ८.१५ बिे 

(२ घण्टा १५ मिनटे) 

 

सबै उम्िेदर्ारहरु 

(४४ िना) 

लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय 

पोखराको परीक्षा भवन, पार्दी 

९. १२९६२/०७८-७९ आ.ि. 
रेञ्िर, र्न, ने.पा.एण्ड 

र्ा.ला. 

२०७९/१२/०१ गिे 

 मबहान ७.०० बिे 

(४५ मिनेट) 

 

२०७९/१२/०१ गिे 

मबहान ८.१५ बिे 

(२ घण्टा १५ मिनटे) 

 

सबै उम्िेदर्ारहरु 

(२३ िना) 

लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय 

पोखराको परीक्षा भवन, पार्दी 

१०. १२९६३-१२९६५/०७८-७९ 
खलुा िथा 

सिार्ेिी 

कम््यटुर अपरेटर, 

मर्मर्ि 

२०७९/११/२९ गिे 

 मबहान ७.०० बिे 

(४५ मिनेट) 

 

२०७९/११/२९ गिे 

मबहान ८.१५ बिे 

(२ घण्टा १५ मिनटे) 

 

सबै उम्िेदर्ारहरु 

(७९ िना) 

लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय 

पोखराको परीक्षा भवन, पार्दी 

११. १२९६६/०७८-७९ खलुा 

पसु्िकालय सहायक, 

मिक्षा, पसु्िकालय 

मर्ज्ञान 

२०७९/१२/१३ गिे 

 मबहान ७.०० बिे 

(४५ मिनेट) 

 

२०७९/१२/१३ गिे 

मबहान ८.१५ बिे 

(२ घण्टा १५ मिनटे) 

 

सबै उम्िेदर्ारहरु 

(३७ िना) 

लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय 

पोखराको परीक्षा भवन, पार्दी 
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द्रष्टव्यः-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने मदन अप्रत्यामिि मबदा पना गएिा पमन आयोगको परू्ा सचूना मर्ना मनिााररि कायाक्रि अनसुारको परीक्षा स्थमगि हुनछैेन । 

ख) परीक्षा िर्निा झोला, िोबाइल फोन िथा अन्य मर्द्यिुीय सािाग्री लैिान मनषेि गररएको छ । 

ग) र्स्िुगि बहुरै्कमपपक प्रश्निा रयालकुलेटर प्रयोग गना पाइन ेछैन । 

घ) परीक्षािा कालो िसी िात्र प्रयोग गनुापनछे । 

ङ) र्स्िुगि बहुरै्कमपपक प्रश्नको उत्तर मददंा Capital Letter (A, B, C, D) िा लेख्नपुनछे । Small Letter िा लेखेको लाइ िान्यिा मदइन ेछैन ।  

च) परीक्षाथीले अमनर्ाया रूपिा आफ्नो प्ररे्िपत्र मलइा परीक्षा िर्निा िानपुनछे । 

छ) िोमकएको परीक्षा केन्र बाहके अन्य परीक्षा केन्रिा सहिागी गराइने छैन । 

ि) परीक्षाथीले परीक्षािा आउँदा नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्र  र्ा सरकारी कायाालयबाट िारी िएको फोटो सहितको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र मलई उपमस्थि हुनपुनेछ । 

 

द्रष्टव्यः-२ सकं्रमणको हवशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (सचंालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापर्दण्ड, २०७७ अनुसार परीक्षाथीले रे्दिायका हवषयिरुको पूणा पालना गनुापनेछ    

क) परीक्षा िरुु हुन ुिन्दा एक घण्टा अगारै् परीक्षा केन्रिा आइपगु्नपुनछे । 

ख) परीक्षा केन्र प्ररे्ि अमघ अमनर्ाया रुपिा िास्क लगाउन ुपनछे । साथै उम्िेदर्ार स्र्यंले आफ्नो प्रयोिनको लामग िारस, स्यामनटाइिर िथा खानेपानीको व्यर्स्था गनुापनेछ । 

ग) परीक्षा केन्र प्रर्ेि गदाा, िौचालय िाँदा आउँदा परीक्षा केन्रबाट बामहररदा मिडिाड नगरीकन एक आपसिा स्र्ास््य सरुक्षा िापदण्ड पालना हुनेगरी िौमिक दरुी कायि गनुा पनेछ । 

घ) परीक्षािा खमटएका िनिमिले मदएको मनदिेनको पणूा पालना गनुापनछे । 

ङ) परीक्षाथीहरु सिहूिा िलेा हुने, कुराकानी गने गनुा हुदँनै । 

च) कोमिड-१९ बाट संक्रमिि परीक्षाथीलाई लोक सेर्ा आयोगकै िर्निा मर्िेष परीक्षा केन्रबाट परीक्षा मदने व्यर्स्था गररएको हुदँा संक्रमिि परीक्षाथीले िोबाइल नम्बर ९८५६०८५१४५ र्ा 

९८६२०४७५२० िा सम्पका  गनुाहुन अनरुोि गररन्छ ।                                                                  

              

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

       (र्ीरेन्रबहादरु स्र्ाँर) 

            उपसमचर् 

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

     (मर्कास बस्नेि) 

       नायब सुब्बा 

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

    (टंकप्रसाद पन्थी) 

     िाखा अमिकृि 


