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खरिदाि वा सो सिह पदको प्रथम चिणको लिखखत पिीक्षाको पिीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 

सूचना नं. २८४ /०७५-७६¸ लमलत २०७६।०१।०२ 
                      

 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १२८५७-१२८६२/०७५-७६ (खलुा तथा समािेशी), नेपाल न्याय सेिा, 

संयकु्त र एकीकृत समहू, रा.प.अनं. वितीय शे्रणी (अप्राविविक) खररदार वा सो सरह पर्दको लावि पोखरा परीक्षा 

केन्द्र राखी Onlineबाट र्दरखास्त फाराम स्िीकृत िराएका सम्पणूा उम्मेर्दिारहरुको प्रथम चरणको 

प्रवतयोवितात्मक वलवखत परीक्षा पिूा वनिााररत परीक्षा कायाक्रमानसुार वनम्न वमवत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने 

भएको ब्यहोरा वमवत २०७६।०१।०२ को वनणायानसुार सम्बवन्ित सबैको जानकारीका लावि यो सचूना प्रकाशन 

िररएको छ ।  

 

 

परीक्षा कायाक्रम 

क्र.सं. ववषय पूणााङ्क परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवि र समय अववि 

१. 
सामान्यज्ञान र सामान्य वौद्धिक 

परीक्षण 
१०० वसु्तगत 

२०७६/०१/१४ 

दिनको ११:०० बजे 
४५ दमनेट 

 

परीक्षा केन्द्र 

क्र.सं. 
िोि नं.  

संख्या पिीक्षा भवन 
िेद्धि सम्म 

१ 450001 450192 192 
श्री जनवप्रय मा.वि. वसमलचौर पोखरा (क) 

२ 450193 450384 192 
श्री जनवप्रय मा.वि. वसमलचौर पोखरा (ख) 

३ 450385 450576 192 
श्री जनवप्रय मा.वि. वसमलचौर पोखरा (ि) 

४ 450577 450768 192 
श्री बाराही मा.वि., मालेपाटन, पोखरा (क) 

५ 450769 450976 208 
श्री बाराही मा.वि., मालेपाटन, पोखरा (ख) 

६ 450977 451186 210 
श्री तालबाराही मा.वि., बैर्दाम, पोखरा (क) 
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क्र.सं. 
िोि नं.  

संख्या पिीक्षा भवन 
िेद्धि सम्म 

७ 451187 451376 190 
श्री तालबाराही मा.वि., बैर्दाम, पोखरा (ख) 

८ 451377 451569 193 श्री छोरेपाटन मा.वि. छोरेपाटन, पोखरा (क) 

९ 451570 451737 168 
श्री छोरेपाटन मा.वि. छोरेपाटन, पोखरा (ख) 

१० 451738 451913 176 
श्री छोरेपाटन मा.वि. छोरेपाटन, पोखरा (ि) 

११ 451914 452123 210 
लोक सेिा आयोि पोखरा कायाालय परीक्षा भिन, पोखरा (क) 

१२ 452124 देखि ब ाँकी सब ै लोक सेिा आयोि पोखरा कायाालय परीक्षा भिन, पोखरा (ख) 

   

b|i6Jo M   

क)  प्रिेशपत्र विना परीक्षामा सवम्मवलत निराईने हुुँर्दा अवनिायारुपमा प्रिेशपत्र साथमा वलई परीक्षा संचालन हुन ुभन्र्दा १ घण्टा अिािै 

परीक्षा भिनमा आइपगु्न ुपनेछ । परीक्षा भिनबाट प्रिेशपत्र वितरण िररने छैन ।   

ख)  उत्तरपवुस्तकामा कालो मवस भएको कलम/डटपेन मात्र प्रयोि िनुापनेछ ।   

ि)  बस्तिुत बहुिैकवपपक प्रश्नमा क्यापकुलेटर प्रयोि िना पाइने छैन ।   

घ)  परीक्षा भिनमा मोिाइल फोन वनषिे िररएको छ ।   

ङ)  परीक्षा संचालन हुने वर्दन सािाजवनक विर्दा पना िएमा पवन लोक सेिा आयोिको पिूा सचूना विना परीक्षा कायाक्रम स्थवित हुनेछैन । 
 

 

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

 (अविराज डााँगी) 

शाखा अविकृि 


