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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सचूना नं. ३/०७८-७९, मिमि २०७८/०४/०८ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालयको वव.नं. १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), संयकु्त िथा 

एकीकृि परीक्षा प्रणाली अन्द्िगाि रा.प.ििृीय शे्रणी (अप्रामवमिक), शाखा अमिकृि वा सो सरह पर्दको  पोखरा परीक्षा 

केन्द्र राखी Online बाट र्दरखास्ि फाराि स्वीकृि गराएका उम्िेर्दवारहरुको प्रथि चरणको प्रमियोमगिात्िक मलमखि 

परीक्षा लोक सेवा आयोगको मिमि २०७८/०३/१४ को मनणायानसुार नेपाल सरकारले िोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्िी 

िापर्दण्ड  र आयोगबाट स्वीकृि संक्रिणको मवशेष अवस्थािा परीक्षा (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्द्िी 

िापर्दण्ड, २०७७  पालना गने गराउने गरी र्दहेाय बिोमििको परीक्षा केन्द्रिा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्द्र कायि 

गररएको व्यहोरा सम्बमन्द्िि सबैको िानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

    परीक्षा काययक्रम 

मस.नं. मवषय पत्र पणूााङ्क परीक्षा प्रणाली परीक्षा मिमि सिय 

१. प्रशासमनक अमिरुची परीक्षण प्रथि १०० वस्िगुि २०७८/०४/२३ 
मवहान ७.३० 

बिे 

 

 परीक्षा भवन 

क्र.स. 
रोल नं. परीक्षाथी 

संख्या 
परीक्षा िवन 

र्दमेख सम्ि 

१. ४५०००१ ४५०२०० २०० श्री िनमप्रय िा.मव., मसिलचौर 

२. ४५०२०१ ४५०४०० २०० श्री छोरेपाटन िा.मव., छोरेपाटन (क) केन्द्र 

३. ४५०४०१ ४५०६०० २०० श्री छोरेपाटन िा.मव., छोरेपाटन (ख) केन्द्र 

४. ४५०६०१ ४५०८०० २०० श्री पार्दी िा.मव., िसु्िाङचोक 

५. ४५०८०१ ४५१००० २०० श्री िालबाराही िा.मव., वरै्दाि 

६. ४५१००१ ४५१२०० २०० श्री बाराही िा.मव., िालेपाटन 

७. ४५१२०१ ४५१४०० २०० श्री गपु्तेश्वर िहार्दबे बहुिखुी क्याम्पस, छोरेपाटन 

८. ४५१४०१ र्दमेख  बााँकी  सबै उम्िरे्दवारहरु  श्री लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालयको परीक्षा िवन 
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द्रष्टव्यः-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने मर्दन अप्रत्यामशि मबर्दा पना गएिा पमन आयोगको पवूा सचूना मवना मनिााररि कायाक्रि अनसुारको 

परीक्षा स्थमगि हुनेछैन । 

ख) परीक्षा िवनिा िोबाइल िथा मवद्यिुीय सािाग्री मनषिे गररएको छ । 

ग) वस्िगुि बहुवकैमपपक प्रश्निा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छैन । 

घ) परीक्षािा कालो िसी िात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

ङ) परीक्षाथीले अमनवाया रूपिा आफ्नो प्रवशेपत्र मलइा परीक्षा िवनिा िानपुनेछ । 

च) िोमकएको परीक्षा केन्द्र बाहके अन्द्य परीक्षा केन्द्रिा सहिागी गराइने छैन । 

छ) परीक्षाथीले परीक्षािा आउाँर्दा नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्र  वा सरकारी कायाालयबाट िारी िएको फोटो समहिको कुनै 

एक सक्कलै प्रिाणपत्र मलई उपमस्थि हुनपुनेछ । 

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

अनुसार परीक्षाथीले देहायका ववषयहरुको पूणय पालना गनुयपनेछ    

क) परीक्षा शरुु हुन ुिन्द्र्दा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रिा आइपुग्नपुनेछ । 

ख) परीक्षा केन्द्र प्रवशे अमघ अमनवाया रुपिा िास्क लगाउन ुपनेछ ।साथै उम्िरे्दवार स्वयंले आफ्नो प्रयोिनको लामग िाक्स, 

स्यामनटाइिर िथा खानेपानीको व्यवस्था गनुापनेछ । 

ग) परीक्षा केन्द्र प्रवशे गर्दाा, शौचालय िााँर्दा आउाँर्दा परीक्षा केन्द्रबाट बामहररर्दा मिडिाड नगरीकन एक आपसिा स्वास््य सरुक्षा 

िापर्दण्ड पालना हुनेगरी िौमिक र्दरुी कायि गनुा पनेछ । 

घ) परीक्षािा खमटएका िनशमक्तले मर्दएको मनर्दशेनको पणूा पालना गनुापनेछ । 

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

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

हुाँर्दा संक्रमिि परीक्षाथीले िोबाइल नम्बर ९८४१९१८००५ वा ९८६२०४७५२० िा सम्पका  गनुाहुन अनरुोि गररन्द्छ । 

 

 

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

(वीरेन्द्रबहार्दरु स्वााँर) 

उपसमचव 

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

(टंकप्रसार्द पन्द्थी) 

शाखा अमिकृि 

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

(मवकास बस्नेि) 

नायब सबु्बा 


