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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. १४०/०७९-८०, मिमि २०७९/११/१८ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय  कायाालयको मव.नं. १६६९६-१६७०२/२०७८-८९ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकीकृि 

परीक्षा प्रणाली अन्तगाि रा.प.िृिीय शे्रणी(अप्रामवमिक) शाखा अमिकृि वा सो सरह पदको  पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी 

Online दरखास्त स्वीकृि गराएका उमे्मदवारहरुको प्रथि चरणको प्रमियोमगिात्मक मलखखि परीक्षा नेपाल सरकारले 

िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी िापदण्ड  र आयोगबाट स्वीकृि संक्रिणको मवशेष अवस्थािा परीक्षा (सञ्चालन िथा 

व्यवस्थापन) 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 प्रकाशन गररएको छ । 

                                                                        परीक्षा काययक्रम                                                                   

पत्र मवषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा मिमि र सिय अवमि 

प्रथि प्रशासमनक अमिरुमच परीक्षण 

     (Administrative Aptitude Test) 
वसु्तगि 

        २०७९/१२/४ गिे 

        मबहान ११.०० बिे 

 

१ घण्टा ३० मिनेट 

 

 

 

मस.नं. 
रोल नं. उमे्मदवा

र संख्या 
परीक्षा िवन 

देखख सम्म 

१ ४५०००१ ४५०२२० २२० श्री िनमप्रय िा.मव., केन्द्र (क), मसिलचौर 

२ ४५०२२१ ४५०४४० २२० श्री िनमप्रय िा.मव., केन्द्र (ख), मसिलचौर 

३ ४५०४४१ ४५०६६० २२० श्री िनमप्रय िा.मव., केन्द्र (ग), मसिलचौर 

४ ४५०६६१ ४५०९०३ २४३ श्री पादी िा.मव., िुस्ताङचोक  । 

५ 

 

४५०९०४ ४५११०३ २०० श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय केन्द्र (क), पादी 

६ 

४५११०४ देखख बााँकी  सबै उमे्मदवारहरु 

िथा परीक्षा केन्द्र  पररविान गरेका रोल 

नं. ८७५४३८, ८७७१५५, ८७८१७६ 

८७५८०९, ८७७०८७, ८७७८५८ र 

८७९०५४ का उमे्मदवारहरु 

२०० श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय केन्द्र (ख), पादी 

परीक्षा भवन 
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द्रष्टव्यः-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने मदन अप्रत्यामशि मबदा पना गएिा पमन आयोगको पूवा सूचना मवना मनिााररि कायाक्रि 

अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुने छैन । 

ख) परीक्षा िवनिा िोबाइल िथा मवद्युिीय सािाग्री मनषेि गररएको छ । 

ग) वसु्तगि बहुवैकखिक प्रश्निा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छैन । 

घ) परीक्षािा कालो िसी िात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

ङ) परीक्षाथीले अमनवाया रूपिा आफ्नो प्रवेशपत्र मलइा परीक्षा िवनिा िानुपनेछ । 

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

छ) परीक्षाथीले परीक्षािा आउाँदा नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्र  वा सरकारी कायाालयबाट िारी िएको फोटो 

समहिको कुनै एक सक्कलै प्रिाणपत्र मलई उपखस्थि हुनुपनेछ । 

द्रष्टव्यः-२ संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 

अनुसार परीक्षाथीले देहायका ववषयहरुको पूणय पालना गनुयपनेछ   । 

क) परीक्षा शुरु हुनु िन्दा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्नपनेछ । 

ख) परीक्षा केन्द्र प्रवेश अमघ अमनवाया रुपिा िास्क लगाउनु पनेछ ।साथै उमे्मदवार स्वयंले आफ्नो प्रयोिनको लामग 

िाक्स, स्यामनटाइिर िथा खानेपानीको व्यवस्था गनुापनेछ । 

ग) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गदाा, शौचालय िााँदा आउाँदा परीक्षा केन्द्रबाट बामहररदा मिडिाड नगरीकन एक आपसिा 

स्वास्थ्य सुरक्षा िापदण्ड पालना हुनेगरी िौमिक दुरी कायि गनुा पनेछ । 

घ) परीक्षािा खमटएका िनशखक्तले मदएको मनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

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

च) कोमिड-१९ बाट संक्रमिि परीक्षाथीलाई लोक सेवा आयोगकै िवनिा मवशेष परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा मदने व्यवस्था 

गररएको हुाँदा संक्रमिि परीक्षाथीले िोबाइल नम्बर ९८५६०८५१४५ वा ९८६२०४७५२० िा सम्पका  गनुाहुन अनुरोि 

गररन्छ । 

 

 

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

(वीरेन्द्रबहादुर स्वााँर) 

उपसमचव 

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

(टंकप्रसाद पन्थी) 

शाखा अमिकृि 

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

(मवकास बसे्नि) 

नायब सुब्बा 


