
लोक सेवा आयोग 

  पोखरा कायाालय 

पार्दी, पोखरा 

 

 

 

 

    पाना न.ं  1 
 

Website:- www.psc.gov.np 
Email:- pokhara@psc.gov.np 
फोन:- ०६१-४६३१४५ 

फ्याक्सः- ०६१-४६३५०६ 

 

 

 

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ११७/०७९-८०, मिमि २०७९/१०/१५ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालयको ववज्ञापन नम्बर १७३२७-१७३३१/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), रा.प.िृिीय 

शे्रणी(प्रामवमिक), नेपाल मिक्षा सेवा, मिक्षा प्रिासन सिुह, मनरीक्षण उपसिुह, मवद्यालय मनरीक्षक पद र ववज्ञापन नम्बर 

१७३३२/०७९-८० (खुला), रा.प.िृिीय शे्रणी(प्रामवमिक), नेपाल मिक्षा सेवा, वशक्षा प्रशासन समुह, अंगे्रजी उपसमुह, 

प्रामवमिक िमिकृि पदको पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृि गराएका उमे्मदवारहरुको प्रमियोमगिात्मक 

मलखखि परीक्षा नेपाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी िापदण्ड  र आयोगबाट स्वीकृि संक्रिणको मविेष 

िवस्थािा 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 प्रकािन 

गररएको छ । 

परीक्षा कायाक्रि 
पत्र मवषय खण्ड परीक्षा प्रणाली परीक्षा मिमि र सिय िवमि 

प्रथि 
General 

Subject 

General Awareness 

& General Ability 

Test 

वसु्तगि 

 
२०७९/१०/२९ गिे 

मबहान ८.०० बिे 

१ घण्टा ३० 

मिनेट 

मििीय General Technical Subject मवषयगि २०७९/११/१ गिे 

मबहान ८.०० बिे 
३ घण्टा 

िृिीय 
Service-Group Specific Subject 

(मवद्यालय मनरीक्षक पदको लामग)  
मवषयगि २०७९/११/२ गिे 

मबहान ८.०० बिे 
३ घण्टा 

िृिीय 
Service-Group Specific Subject 

(प्रामवमिक िमिकृि पदको लामग) 
मवषयगि २०७९/११/३ गिे 

मबहान ८.०० बिे 
३ घण्टा 

 

 

 

 

मस.नं. 

रोल नं. उमे्मदवार संख्या परीक्षा भवन 

१. 
४५०००१ देखख सबै 

उमे्मदवारहरु 
१८२ श्री लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखराको परीक्षा भवन 

परीक्षा भवन 
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द्रष्टव्यः-१ 

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

िनुसारको परीक्षा स्थमगि हुने छैन । 

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

ग) वसु्तगि बहुवैकखिक प्रश्निा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छैन । 

घ) वस्तगुत बहुवैकल्पपक प्रश्नको उत्तर ल्र्दरं्दा Capital Letter (A, B, C, D) मा लेख्नपुनेछ । Small Letter मा 

लेखेको उत्तरलाई मान्यता ल्र्दइने छैन । 

ङ) परीक्षािा कालो िसी िात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

च) परीक्षाथीले िमनवाया रूपिा आफ्नो प्रवेिपत्र मलइा परीक्षा भवनिा िानुपनेछ । 

छ) िोमकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक िन्य परीक्षा केन्द्रिा सहभागी गराइने छैन । 

ि) परीक्षाथीले परीक्षािा आउँदा नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्र  वा सरकारी कायाालयबाट िारी भएको 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 पूणण पालना गनुणपनेछ   । 

क) परीक्षा िुरु हुनु भन्दा एक घण्टा िगावै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्नपनेछ । 

ख) परीक्षा केन्द्र प्रवेि िमघ िमनवाया रुपिा िास्क लगाउनु पनेछ ।साथै उमे्मदवार स्वयंले आफ्नो प्रयोिनको लामग 

िाक्स, स्यामनटाइिर िथा खानेपानीको व्यवस्था गनुापनेछ । 

ग) परीक्षा केन्द्र प्रवेि गदाा, िौचालय िाँदा आउँदा परीक्षा केन्द्रबाट बामहररदा मभडभाड नगरीकन एक आपसिा 

स्वास्थ्य सुरक्षा िापदण्ड पालना हुनेगरी भौमिक दुरी कायि गनुा पनेछ । 

घ) परीक्षािा खमटएका िनिखिले मदएको मनदेिनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

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

च) कोमभड-१९ बाट संक्रमिि परीक्षाथीलाई लोक सेवा आयोगकै भवनिा मविेष परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा मदने व्यवस्था 

गररएको हँुदा संक्रमिि परीक्षाथीले िोबाइल नम्बर ९८५६०८५१४५ वा ९८६२०४७५२० िा सम्पका  गनुाहुन िनुरोि 

गररन्छ । 

 

 

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

(वीरेन्द्रबहादुर स्वाँर) 

उपसमचव 

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

(टंकप्रसाद पन्थी) 

िाखा िमिकृि 

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

(मवकास बसे्नि) 

नायब सुब्बा 


