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पोखरा, नेपाल।

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. १३७/०७८-७९, मममि : २०७९/०२/१३
प्रदे श ननजामती सेवाका मिज्ञापन नम्बर १४७-१४८/२०७८-७९ चौथो तहको प्रथम चरणको मिखिि
परीक्षामा उत्तीणण भएका उम्मेदिारहरुको मििीय चरणको मिखिि परीक्षा कायण क्रम नेपाि सरकारिे िोकेको
स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पािना गने गरी दे हायको मममि, समय र परीक्षा भिनहरूमा सञ्चािन हुने
भएकोिे सम्बखन्धि सबैको जानकारीको िामग यो सूचना प्रकामशि गररएको छ। परीक्षाथीहरु िोमकएको परीक्षा
केन्द्रमा परीक्षा सुरु हुनुभन्दा १ घण्टा अगानि नै पुग्नुपने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ। परीक्षाथीहरूिे
अमनिायण रूपमा पािना गनुण पने मिषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा िि उल्लेि गररएको छ।

मििीय चरणको मिखिि परीक्षा कायणक्रम
लस.नं.
१

२

सेवा/समूह

पत्र

प्रशासन सेवा

प्रशासन सेवा

ववषय

द्वििीय पत्र कायाािय व्यवस्थापन

िृिीय पत्र काया ज्ञान सम्वन्िी

परीक्षा लमलि र समय

अवलि

२०७९/०2/20
द्विनको ३.०० बजे
२०७९/०२/21

२ घण्टा
३० लमनेट

द्विनको ३.०० बजे

िामिका नं. १
मििीय पत्रको परीक्षा मदने परीक्षाथीहरुको िामग परीक्षा भिन
२०७९/०2/20 गिे शुक्रबार द्विनको 3.00 बजे
रोल नं .

क्र.
सं.

दे खख

सम्म

उम्मे दवार
संख्या

१

१

515

२५०

िोक सेवा आयोग पोखरा कायाािय, केन्र (क)

२

516

901

२००

िोक सेवा आयोग पोखरा कायाािय, केन्र (ख)

३

902

1453

208

श्री पोखरा इन्न्जलनयररङ क्याम्पस, वफके

परीक्षा केन्द्र

िामिका नं. २
िृ िीय पत्रको परीक्षा मदने परीक्षाथीहरुको िामग परीक्षा भिन
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पोखरा, नेपाल।
२०७९/०२/21 गिे शलनबार द्विनको 3.00 बजे
रोल नं .

क्र.
सं.

दे खख

सम्म

उम्मे दवार
संख्या

१

१

515

२५०

िोक सेवा आयोग पोखरा कायाािय, केन्र (क)

२

516

901

२००

िोक सेवा आयोग पोखरा कायाािय, केन्र (ख)

३

902

1453

208

श्री पोखरा इन्न्जलनयररङ क्याम्पस, वफके

परीक्षा केन्द्र

द्वितीय र तृतीय पत्रको परीक्षा द्विने परीक्षार्थीहरुको नामावली हेनन यहााँ Click गननहोस्
...................................

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

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

यम बहादु र राना

नसला बराल सापकोटा

दामोदर सुवेदी

(अनिकृत छै टौ)

(अनिकृत सातौ)

(अनिकृत दशौ)ं

द्रष्टब्यः १
१. परीक्षा सञ्चािन हुने मदन अप्रत्यामसि मिदा पनण गएमा पमन आयोगको पूिण सूचना मिना मनर्ाण ररि कायणक्रम
अनु सारको परीक्षा स्थमगि हुने छै न ।
२. परीक्षामा कािो मसी मात्र प्रयोग गनुण पने छ ।
३. परीक्षा भिनमा झोिा, मोबाइि फोन, क्याल्कुिे टर, स्माटण घडी िगायि कुनै पमन मिद् युिीय उपकरणहरू िै जान
मनषे र् गररएको छ ।
४. िोमकएको परीक्षा केन्द्र बाहे क अन्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराइने छै न ।
५. प्रिेश पत्र मिना कुनै पमन उम्मेदिारिाई परीक्षामा सखम्ममिि नगराइने हुुँ दा प्रिेशपत्र अमनिायण रूपमा साथमा मिई
परीक्षा सञ्चािन हुनु भन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिनमा आइपुग्नुपने छ ।
६. परीक्षामा प्रिेशपत्रसुँगै आफ्नो नागररकिा िा ने पाि सरकारबाट जारी भएको फोटो समे िको कुनै पररचयपत्र
अमनिायण रूपमा मिई आउनु पने छ ।
द्रष्टव्यः २
कोनभि-१९ सङ्क्क्रमणबाट सुरनक्षत रहन परीक्षाथीले अननवायय पालना गनुय पने थप नवषयहरू
१.

परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गनुण अमघ उम्मेदिार स्वयमिे अमनिायण रुपमा माक्स, स्यामनटाइजर िथा आफ्नो िामग
आिश्यक िाने पानीको व्यिस्था गनुण पने छ ।

२.

उम्मेदिारिे परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गदाण र मनस्कुँदा मभडभाड नगरी एकआपसमा दु ई ममटरको दू री कायम गनुण
पने छ ।

३.

परीक्षामा िमटएका जनशखििे मदएको मनदे शनको पूणण पािना गनुण पनेछ ।

४.

परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गदाण , बामहर मनस्कदा, शौचािय प्रयोग गनुण पदाण मभडभाड नगरी दू री कायम
गरी क्रमै सुँग िोमकएको स्थानमा जानु पनेछ ।

५,

परीक्षाथीहरू समू हमा भेिा हुने , कुराकानी गने गनुण हुुँ दैन।

६.

कोमभड-१९ बाट सङ्क्क्रममि परीक्षाथीहरूका िामग मिशेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने हुुँ दा सङ्क्क्रममि
परीक्षाथीिे आफू सङ्क्क्रममि भएको जानकारी आयोगको सम्पकण नम्बर ०६१-४६७८७३ मा सम्पकण गरी अमिम
जानकारी मदनु पने छ ।
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