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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. ३0/०७7-७8, मममि २०७7/10/12 

यस कायाालयका रे्दहायबमोजिमका रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राववमिक) नायब सबु्बा वा सो सरहका ववमभन्न सेवा, समूह िथा उपसमूहका ववज्ञापन नम्बर अनसुारका पर्दमा 
पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी र्दरखास्ि स्वीकृि भएका परीक्षाथीहरुको मलजखि परीक्षा कायाक्रम आयोगको मनणााँयानसुार नेपाल सरकारले िोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्िी 
मापर्दण्ड पालना गने गराउन ेगरी रे्दहाय बमोजिमको परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हनुे गरी परीक्षा केन्द्र कायम गररएको व्यहोरा सम्बजन्द्िि सबैको िानकारीको लामग यो सूचना 
प्रकाशन गररएको छ । २०७७।१०।२४ गिेको परीक्षामा वव.नं. १२९५२/076-77 र १२९५३/076-77 मा र्दरखास्ि दर्दन ेउम्मेर्दवारहरुले र्दवैु ववज्ञापन समूहको 
प्रवेश पत्र मलएर आउनपुनेछ। 

वव.नं. १२९६६-70/076-77, जशक्षा सेवा, जशक्षा प्रशासन समूह, मनरीक्षण उपसमूह, प्राववमिक सहायक पर्दको परीक्षा भवन कायम गरेको सूचना पमछ प्रकाजशि गररन ेछ। 

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्द्िी कायाक्रम 

क्र.स. ववज्ञापन नं. वकमसम 
पर्द, सेवा, 

समूह/उपसमूह/िह 

मलजखि परीक्षा मममि 
र समय 

रोल नम्बर परीक्षाथी 
संख्या 

परीक्षा केन्द्र 

1. 12951/076-77 अपाङ्ग 
सपुररवेक्षक, आमथाक योिना 

िथा ि्याङ्क ि्याङ्क 
2077/10/23 गिे 
ववहान ८:00 बिे 

450001 रे्दजख मामथका 
सबै उम्मेर्दवारहरु 

30 िना 
श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायाालय, पोखराको परीक्षा भवन 

2. 12952/076-77 र्दमलि 
सब-ईजिमनयर, इजि, मसमभल, 

िनरल 2077/10/24 गिे 
ववहान ८:00 बिे 

450001 रे्दजख मामथका 
सबै उम्मेर्दवारहरु 

50 िना 
श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायाालय, पोखराको परीक्षा भवन 

3. 12953/076-77 खलुा 
िल ववज्ञान सहायक, इजि, 

मसमभल, हाइड्रोलोिी 
59 िना 
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क्र.स. ववज्ञापन नं. वकमसम 
पर्द, सेवा, 

समूह/उपसमूह/िह 

मलजखि परीक्षा मममि 
र समय 

रोल नम्बर 
परीक्षाथी 
संख्या परीक्षा केन्द्र 

4. 
12954-

12957/076-77 

खलुा िथा 
समावेशी 

सभेक्षक, ईिी, सभे 
2077/11/4 गिे 
ववहान ८:00 बिे 

450001 रे्दजख मामथका 
सबै उम्मेर्दवारहरु 

58 िना 
श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायाालय, पोखराको परीक्षा भवन 

5. 12958/076-77 खलुा 
प्राववमिक सहायक, कृवि, 

बागवानी 
2077/11/1 गिे 
ववहान 8:00 बिे 

450001 रे्दजख मामथका 
सबै उम्मेर्दवारहरु 

154 
िना 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 
कायाालय, पोखराको परीक्षा भवन 

6. 
12959-

12960/076-77 

खलुा िथा 
समावेशी 

पश ुसेवा प्राववमिक, कृवि, 
ला.पो.एण्ड डे.डे. 

2077/11/5 गिे 
ववहान 8:00 बिे 

450001 रे्दजख मामथका 
सबै उम्मेर्दवारहरु 

70 िना 
श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायाालय, पोखराको परीक्षा भवन 

7. 
12961-

12964/076-77 

खलुा िथा 
समावेशी 

प्राववमिक सहायक, कृवि, 
खा.पो.िथा ग.ुमन. 

2077/11/6 गिे 
ववहान ८:00 बिे 

450001 रे्दजख मामथका 
सबै उम्मेर्दवारहरु 

34 िना 
श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायाालय, पोखराको परीक्षा भवन 

8. 12965/076-77 खलुा रेिर, वन, ने.पा.एण्ड.वा.ला. 
2077/11/9 गिे 
ववहान ८:00 बिे 

450001 रे्दजख मामथका 
सबै उम्मेर्दवारहरु 

57 िना 
श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायाालय, पोखराको परीक्षा भवन 

9. 12971/076-77 मवहला 
सहायक पथ प्रर्दशाक, जशक्षा 

परुाित्व, परुाित्व 

2077/11/14 गिे 
ववहान ८:00 बिे 

450001 रे्दजख मामथका 
सबै उम्मेर्दवारहरु 

8 िना 
श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायाालय, पोखराको परीक्षा भवन 

 

रष्टव्यः-1 

क) परीक्षा सञ्चालन हनुे दर्दन अप्रत्याजशि मबर्दा पना गएमा पमन आयोगको पूवा सूचना ववना मनिााररि कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थमगि हनुेछैन । 

ख) परीक्षा भवनमा मोबाइल िथा ववद्यिुीय सामाग्री मनििे गररएको छ । 

ग) वस्िगुि बहवैुकजपपक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छैन । 
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घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ ।  

ङ) समान शैजक्षक योग्यिा भएका पर्दहरुको परीक्षा संयकु्त हनुेछ । 

च) वस्िगुि बहउुत्तरमा गलि उत्तर बापि 20 प्रमिशि अंक कट्टा हनुेछ । 

छ) परीक्षाथीले अमनवाया रूपमा आफ्नो प्रवेशपत्र मलइा परीक्षा भवनमा िानपुनेछ । 

ि) परीक्षाथीले परीक्षामा आउँर्दा नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र  वा सरकारी कायाालयबाट िारी भएको फोटो सवहिको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र मलई उपजस्थि हनुपुनेछ । 

रष्टव्यः-2 संक्रमणको ववशेि अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (संचालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्द्िी मापर्दण्ड,2077 अनसुार परीक्षाथीले रे्दहायका ववियहरुको पूणा पालना गनुापनेछ    

क) परीक्षा शरुु हनु ुभन्द्र्दा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपगु्नपुनेछ। 

ख) परीक्षा केन्द्र प्रवेश अजघ अमनवाया रुपमा मास्क लगाउन ुपनेछ ।साथै उम्मेर्दवार स्वयंले आफ्नो प्रयोिनको लामग स्यामनटाइिर िथा खानपेानीको व्यवस्था गनुापनेछ  

ग) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गर्दाा, शौचालय िाँर्दा आउँर्दा परीक्षा केन्द्रबाट बावहररर्दा एक आपसमा र्दईु ममटरको व्यजक्तगि र्दरुी कायम गनुा पनेछ । 

घ) परीक्षामा खवटएका िनशजक्तले दर्दएको मनरे्दशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

ङ) परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हनुे, कुराकानी गने गनुा हुँरै्दन । 

च) कोमभड-19 बाट संक्रममि परीक्षाथीलाई ववशेि परीक्षा केन्द्रमा व्यवस्था गररएको हुँर्दा मोबाइल नम्बर 9841918005 वा 9862047520 मा सम्पका  गनुाहनु अनरुोि गररन्द्छ 
। 

 

 

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

(वीरेन्द्र बहार्दरु स्वाँर) 

उपसजचव 


