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     परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ६/०७८-७९, मिमि २०७८/०५/०३ 

 

यस कायाालयको पूर्ा प्रकामिि मर्ज्ञापन अनुसार रा.प.अनं. प्रथि शे्रणी (प्रामर्मिक), मर्मिन्न सेर्ा, सिूह, उपसिूह र पदको लोक सेर्ा आयोग पोखरा कायाालयबाट 

सञ्चालन हुने प्रमियोमगिात्मक मलखखि परीक्षा आयोगको मिमि २०७८/०३/१४ को मनणायानुसार नेपाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी िापदण्ड  र आयोगबाट 

स्वीकृि संक्रिणको मर्िेष अर्स्थािा परीक्षा (सञ्चालन िथा व्यर्स्थापन) सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ पालना गने गराउने गरी देहाय बिोमििको परीक्षा केन्द्रिा सञ्चालन 

हुने गरी परीक्षा केन्द्र कायि गररएको व्यहोरा सम्बखन्धि सबैको िानकारीको लामग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।  

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काययक्रम 

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

सिूह/उपसिूह/िह 

मलखखि परीक्षा मिमि 

र सिय 
रोल नम्बर 

परीक्षाथी 

संख्या 
परीक्षा केन्द्र 

१. १२९५१/०७७-७८ खुला 
सब -इमिमनयर, इमि, 

मसमिल, िनरल २०७८/०५/१९ गिे 

मर्हानको ७.३० बिे 

(संयुक्त पत्र) 

४५०००१ देखख िामथका 

सबै उमे्मदर्ारहरु 
२१७ िना 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायायलय, 

पोखराको परीक्षा भवन 

२. १२९५२/०७७-७८ खुला 
सब -इमिमनयर, इमि, 

मसमिल, हाइरे् 

४५०००१ देखख िामथका 

सबै उमे्मदर्ारहरु 
२३४ िना श्री पार्दी मा.वव., मुस्ताङचोक 

३. १२९५३/०७७-७८ दमलि 

सब -इमिमनयर, इमि, 

इलेखरि कल, िनरल 

इलेखरि कल 

२०७८/०५/१७ गिे 

मर्हानको ७.३० बिे 

४५०००१ देखख िामथका 

सबै उमे्मदर्ारहरु 
२१ िना 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायायलय, 

पोखराको परीक्षा भवन 

४. १२९५४-१२९५६/०७७-७८ 
खुला िथा 

सिारे्िी 

मसमनयर अपरेटर, इमि, 

िेकामनकल, मन.उ.स. 

२०७८/०५/२२ गिे 

मर्हानको ७.३० बिे 

४५०००१ देखख िामथका 

सबै उमे्मदर्ारहरु 
१४ िना 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायायलय, 

पोखराको परीक्षा भवन 
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५. १२९५७/०७७-७८ खुला 

मसमनयर िेकामनक्स, 

इमि, िेकामनकल, 

मन.उ.स. २०७८/०५/२१ गिे 

मर्हानको ७.३० बिे 

४५०००१ देखख िामथका 

सबै उमे्मदर्ारहरु 
४१ िना 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायायलय, 

पोखराको परीक्षा भवन 

६. १२९५८/०७७-७८ खुला 
मसमनयर रे्ल्डर, इमि, 

िेकामनकल, मन.उ.स. 

४५०००१ देखख िामथका 

सबै उमे्मदर्ारहरु 
४३ िना 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायायलय, 

पोखराको परीक्षा भवन 

७. १२९५९/०७७-७८ आ.ि. 
सहायक मनररक्षक, इमि, 

िेटि ोलोिी 

२०७८/०५/२७ गिे 

मर्हानको ७.३० बिे 

४५०००१ देखख िामथका 

सबै उमे्मदर्ारहरु 
२३ िना 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायायलय, 

पोखराको परीक्षा भवन 

८. १२९६०-१२९६२/०७७-७८ 
खुला िथा 

सिारे्िी 
सिेक्षक, इमि, सिे 

२०७८/०५/२९ गिे 

मर्हानको ७.३० बिे 

४५०००१ देखख िामथका 

सबै उमे्मदर्ारहरु 
७० िना 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायायलय, 

पोखराको परीक्षा भवन 

९. १२९६३/०७७-७८ िमहला 
प्रामर्मिक सहायक, कृमष, 

बाली संरक्षण 

२०७८/०५/२६ गिे 

मर्हानको ७.३० बिे 

४५०००१ देखख िामथका 

सबै उमे्मदर्ारहरु 
६१ िना 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायायलय, 

पोखराको परीक्षा भवन 

१०. १२९६४/०७७-७८ दमलि 
प्रामर्मिक सहायक, कृमष, 

खा. पो. िथा गु. मन. 

२०७८/०५/३१ गिे 

मर्हानको ७.३० बिे 

४५०००१ देखख िामथका 

सबै उमे्मदर्ारहरु 
३ िना 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायायलय, 

पोखराको परीक्षा भवन 

 

नोटः - ववज्ञापन नं. १२९५१/०७७-७८ र ववज्ञापन नं. १२९५२/०७७-७८ रु्दवै तर्य  आवेर्दन र्ाराम स्वीकृत गराएका उमे्मर्दवारहरुको परीक्षा केन्द्र लोक 

सेवा आयोग पोखरा कायायलय पोखराको परीक्षा भवन कायम गररएको हुँर्दा सोही बमोविमको परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा वर्दन िानुहोला । 

द्रष्टव्यः -१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने मदन अप्रत्यामिि मबदा पना गएिा पमन आयोगको पूर्ा सूचना मर्ना मनिााररि कायाक्रि अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुनेछैन । 

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

ग) र्सु्तगि बहुरै्कखिक प्रश्निा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छैन । 

घ) परीक्षािा कालो िसी िात्र प्रयोग गनुापनेछ । 
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ङ) परीक्षाथीले अमनर्ाया रूपिा आफ्नो प्ररे्िपत्र मलइा परीक्षा िर्निा िानुपनेछ । 

च) िोमकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्य परीक्षा केन्द्रिा सहिागी गराइने छैन । 

छ) परीक्षाथीले परीक्षािा आउँदा नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्र  र्ा सरकारी कायाालयबाट िारी िएको र्ोटो सवहतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र मलई 

उपखस्थि हुनुपनेछ । 

 

द्रष्टव्यः -२ संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापर्दण्ड, २०७७ अनुसार परीक्षाथीले रे्दहायका 

ववषयहरुको पूणय पालना गनुयपनेछ    

क) परीक्षा िुरु हुनु िन्दा एक घण्टा अगारै् परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्नपनेछ । 

ख) परीक्षा केन्द्र प्ररे्ि अमघ अमनर्ाया रुपिा िास्क लगाउनु पनेछ । साथै उमे्मदर्ार स्वयंले आफ्नो प्रयोिनको लामग िाक्स, स्यामनटाइिर िथा खानेपानीको 

व्यर्स्था गनुापनेछ । 

ग) परीक्षा केन्द्र प्ररे्ि गदाा, िौचालय िाँदा आउँदा परीक्षा केन्द्रबाट बामहररदा मिडिाड नगरीकन एक आपसिा स्वास्थ्य सुरक्षा िापदण्ड पालना हुनेगरी िौमिक 

दुरी कायि गनुा पनेछ । 

घ) परीक्षािा खमटएका िनिखक्तले मदएको मनदेिनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

ङ) परीक्षाथीहरु सिूहिा िेला हुने, कुराकानी गने गनुा हँुदैन । 

च) कोमिड-१९ बाट संक्रमिि परीक्षाथीलाई लोक सेर्ा आयोगकै िर्निा मर्िेष परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा मदने व्यर्स्था गररएको हँुदा संक्रमिि परीक्षाथीले िोबाइल 

नम्बर ९८४१९१८००५ र्ा ९८६२०४७५२० िा सम्पका  गनुाहुन अनुरोि गररन्छ ।                                                               

   

              

            

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

  (र्ीरेन्द्रबहादुर स्वाँर) 

      उपसमचर् 

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

    (टंकप्रसाद पन्थी) 

     िाखा अमिकृि 

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

    (मर्कास बसे्नि) 

      नायब सुब्बा 


