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     परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

     सचूना नं. ११०/०७९-८०, मिमि २०७९/०९/३० 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालयको पूवा प्रकाशित शवज्ञापन अनुसार रा.प.तृतीय शे्रणी (प्राशवशिक), शवशिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र पदको लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायाालयबाट सञ्चालन हुने प्रशतयोशगतात्मक शलखखत परीक्षा देहाय बमोशिमको परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्द्र कायम गररएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

िानकारीको लाशग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।  

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रि 

क्र.स. मिज्ञापन नं. मकमसि 
पद, सेिा, 

सिहू/उपसिहू/िह 

मलमिि परीक्षा मिमि र सिर् 
रोल न.ं/परीक्षार्थी संख्र्ा परीक्षा केन्र 

प्रर्थि पत्र मििीर् पत्र 

१. १७२५४-१७२६०/०७९-८० 
खुला तथा 

समावेिी 

 ईशिशनयर, ईशि,शसशिल, 

िनरल/हाइवे/स्याशनटरी 

इररगेिन/हाइड्र ोपावर 

२०७९/१०/१३ गते 

शबहान ८.०० बिे 

(१ घण्टा ३० शमनेट) 

 

२०७९/१०/१४ गते 

शबहान ८.०० बिे 

(३ घण्टा) 

 

४५०००१ देखख  ४५०२०० सम्म 

 (२०० िना) 

 

 

 

 

 

श्री पार्दी मा.वि., मुस्ताङचोक । 

             ४५०२०१ देखख बााँकी  सबै 

 (२५३ िना) 
 लोक  सेिा आयोग, पोखरा कायाालय 

२. १७२६१-१७२६४/०७९-८० 
खुला तथा 

समावेिी 

ईशिशनयर, शसशिल, 

शब.एण्ड आ. 

२०७९/१०/१७ गते 

शबहान ८.०० बिे 

(१ घण्टा ३० शमनेट) 

 

२०७९/१०/१८ गते 

शबहान ८.०० बिे 

(३ घण्टा) 

 

सबै उमे्मदवारहरु 

  (४३ िना) 
लोक सेिा आयोग पोखरा कायाालय 

३. १७२६५-१७२६७/०७९-८० 
खुला तथा 

समावेिी 

हाईड्र ोलोशिष्ट इशिशनयर, 

इशि, शसशिल, 

हाइड्र ोलोिी 

२०७९/१०/१९ गते 

शबहान ८.०० बिे 

(१ घण्टा ३० शमनेट) 

 

२०७९/१०/२० गते 

शबहान ८.०० बिे 

(३ घण्टा) 

 

सबै उमे्मदवारहरु 

  (४५ िना) 
लोक सेिा आयोग पोखरा कायाालय 

 

द्रष्टव्यः-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने शदन अप्रत्याशित शबदा पना गएमा पशन आयोगको पूवा सूचना शवना शनिााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थशगत हुनेछैन । 

ख) परीक्षा िवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अन्य शवद्युतीय सामाग्री लैिान शनषेि गररएको छ । 
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ग) वसु्तगत बहुवैकखिक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छैन । 

घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

ङ) परीक्षाथीले अशनवाया रूपमा आफ्नो प्रवेिपत्र शलइा  परीक्षा िवनमा िानुपनेछ । 

च) तोशकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्य परीक्षा केन्द्रमा सहिागी गराइने छैन । 

छ) परीक्षाथीले परीक्षामा आउाँदा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र  वा सरकारी कायाालयबाट िारी िएको फोटो सवितको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र शलई उपखस्थत हुनुपनेछ । 

 

द्रष्टव्यः-२ संक्रमणको विशेष अिस्थामा परीक्षा सञ्चालन (संचालन तथा व्यिस्थापन) सम्बन्धी मापर्दण्ड, २०७७ अनुसार परीक्षाथीले रे्दिायका विषयिरुको पूणा पालना गनुापनेछ    

क) परीक्षा िुरु हुनु िन्दा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्नपनेछ । 

ख) परीक्षा केन्द्र प्रवेि अशघ अशनवाया रुपमा मास्क लगाउनु पनेछ । साथै उमे्मदवार स्वयंले आफ्नो प्रयोिनको लाशग माक्स, स्याशनटाइिर तथा खानेपानीको व्यवस्था गनुापनेछ । 

ग) परीक्षा केन्द्र प्रवेि गदाा, िौचालय िााँदा आउाँदा परीक्षा केन्द्रबाट बाशहररदा शिड्िाड् नगरीकन एक आपसमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना हुनेगरी िौशतक दुरी कायम गनुा पनेछ । 

घ) परीक्षामा खशटएका िनिखिले शदएको शनदेिनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

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

च) कोशिड्-१९ बाट संक्रशमत परीक्षाथीलाई लोक सेवा आयोगकै िवनमा शविेष परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा शदने व्यवस्था गररएको हुाँदा संक्रशमत परीक्षाथीले मोबाइल नम्बर ९८५६०८५१४५ वा 

९८६२०४७५२० मा सम्पका  गनुाहुन अनुरोि गररन्छ ।                                                                  

              

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

       (वीरेन्द्रबहादुर स्वााँर) 

            उपसशचव 

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

     (शवकास बसे्नत) 

       नायब सुब्बा 

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

    (टंकप्रसाद पन्थी) 

     िाखा अशिकृत 


