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खररर्दार वा सो सरह पर्दको श्लश्खत परीक्षाको केन्द्र कायम गररएको सिूिा 

सूििा िं.  ४०४ /०७४-७५, श्मश्त २०७५/०३/१५ 
  

 

यस ननर्दशेनालयको तपनशल बमोनिमको निज्ञापन अनसुार नपेाल न्याय/प्रशासन सेिा (संयकु्त तथा एनककृत), रा.प.अन.ं नितीय श्रेणी 

(अप्रानिनिक) खररर्दार िा सो सरह पर्दमा पोखरा परीक्षा केन्र रानख online बाट र्दरखास्त नर्दई प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीणण भएका सम्पणूण 

उम्मेर्दिारहरुको साथै आन्द्तररक प्रश्तयोश्गता तर्फ  पोखरा परीक्षा केन्र राखी online र्दरखास्त नर्दएका उम्मरे्दिारहरुको पिूण प्रकानशत परीक्षा 

कायणक्रम अनसुार तपनशल बमोनिमका केन्रहरुमा नलनखत परीक्षा सञ्चालन हुन ेभएकोले सम्िनन्ित सबैको िानकारीको लानि यो सचूना प्रकानशत 

िररएको छ । 
 

क.  आ.प्र. तर्फ  परीक्षा कायफक्रम तथा परीक्षा केन्द्र  

क्र. 

स.ं 

श्व.िं. 

०७३-७४ 

सेवा/समूह प्रथम पत्र  

पररक्षा श्मश्त¸ समय 

र्दोस्रो पत्र  

पररक्षा श्मश्त¸समय 
उम्मेर्दवार 

परीक्षा केन्द्र 

१ १२९०८ नेपाल न्याय/न्याय 

२०७५।०३।२५ 

नबहान ८:०० बिे 

२०७५।०३।२६ 

नबहान ८:०० बिे 

१६ िना 

सबै 

लोक सेिा आयोि¸ 

प.क्षे.नन. पोखरा 

२ १२९०९ 
 नेपाल प्रशासन/सामान्य 

प्रशासन 

२०७४।०३।२७ 

नबहान ८:०० बिे 

२२ िना 

सबै 

लोक सेिा आयोि¸ 

प.क्षे.नन. पोखरा 

३ १२९१० नेपाल प्रशासन/लेखा 
२०७४।०३।२८ 

नबहान ८:०० बिे 

२१ िना 

सबै 

लोक सेिा आयोि¸ 

प.क्षे.नन. पोखरा 
 

 

ख.  श्व.िं. १२९११-१२९१६ -खुला तथा समावेशी_ तर्फ  र्दोस्रो िरणको परीक्षा कायफक्रम तथा परीक्षा केन्द्र  
 

क्र.स.ं पत्र/ श्वषय पुणाफङ्क परीक्षा प्रणाली श्मश्त/समय अवश्ि 

१ नितीय पत्र/निज्ञान र िणीत १०० िस्तिुत 
२०७५/०३/३० िते 

नर्दनको ११.०० बिे 
१ घण्टा 

२ 
ततृीय पत्र/ सामानिक अध्ययन तथा 

कायाणलय संचालन 
१०० निषयित 

२०७५/०३/३० िते 

नर्दनको २.०० बिे 

२ घण्टा ३० 

नमनेट 

तपश्शल 

नस.नं. 
रोल नम्बर उम्मेर्दिार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

कैनफयत 

र्दनेख सम्म 

1 
२३०००३ २३२१७९ 

१९० िननप्रय मा.नि, नसमलचौर, पोखरा  “क” केन्र  

2 २१० िननप्रय मा.नि, नसमलचौर, पोखरा  “ख” केन्र  

3 २३२१८४ २३४०९४ ३६३ लोक सेिा आयोि, प.क्षे.नन. पोखरा  
 

रष्टव्यः  

१)  परीक्षाथीले परीक्षा नर्दरं्दा उत्तरपनुस्तकामा अननिायण रुपमा कालो मसी भएको कलम/डटपेन मातै्र प्रयोि िनुणपनेछ । 

 २)  प्रिेश पत्र निना र तोनकएको परीक्षा भिन बाहके कुनै पनन उम्मेर्दिारहरुलाई परीक्षामा सनम्मनलत िराईने छैन । 

३) परीक्षाथीहरु परीक्षाको नर्दन परीक्षा शुरु हुन ुभन्र्दा १ घण्टा अिानड नै सम्बनन्ित परीक्षा भिनहरुमा पनुिसक्न ुपनेछ । 

४)  परीक्षा भिनमा मोबाइल फोन लिायत संचारका सामाग्री साथमा ल्याउन पाइने छैन । 

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

(र्दामोर्दर पौडेल) 

शाखा अश्िकृत 

http://www.psc.gov.np/

