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खररदेशार वा सो सरह (अप्रा.) पदेशको प्रथमाञ िरणको श्लश्खत पर षेताको केन्द्र तोश्कएको 

सूि्ा ्ं. १५९/०७३–७४, श्माञश्त २०७४/०२/०२ 

 
 

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १२९१२-१२९१८/०७३-७४ (खलुा तथा समािशेी) अनसुार नेपाल न्याय/प्रशासन सेिा 

(संयकु्त तथा एनककृत), रा.प.अनं. नितीय श्रेणी (अप्रानिनिक) खररर्दार िा सो सरह पर्दको प्रथम चरणको नलनखत परीक्षाका लानि 

पोखरा परीक्षा केन्र रानख online बाट र्दरखास्त नर्दने सम्पणूण उम्मरे्दिारहरुको नमनत २०७४/०२/१३ िते शननिार, नर्दनको २:०० 

बजबेाट र्दहेाय बमोनजम तपनशल अनसुारको परीक्षा भिनहरुमा नलनखत परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्िनन्ित सबैको 

जानकारीको लानि यो सचूना प्रकानशत िररएको छ । 

पर षेता काययक्रमाञ 

क्र.स.ं श्वषय पुणायङ्क पर षेता प्रणाल  श्माञश्त/समाञय अवश्ि 

१ सामान्य ज्ञान र िौनिक परीक्षण १०० िस्तिुत 
२०७४/०२/१३ ित े

नर्दनको २.०० बजे 
४५ नमनेट 

 

तपश्ाल 

सि.नं. 
 

रोल नम्बर  
उम्मेदवार 

परीक्षा केन्द्र 
देखि िम्म 

1 २३०००१ २३०२१२ २१२ छोरेपाटन मा.वि., छोरेपाटन, पोखरा “क” केन्द्र 

2 २३०२१३ २३०४४८ २३६ छोरेपाटन मा.वि., छोरेपाटन, पोखरा “ख” केन्द्र 

3 २३०४४९ २३०६०० १५२ छोरेपाटन मा.वि., छोरेपाटन, पोखरा “ग” केन्द्र 

4 २३०६०१ २३०८२४ २२४ कालिका मा.वि., रामबजार, पोखरा  “क” केन्द्र 

5 २३०८२५ २३१०१६ १९२ कालिका मा.वि., रामबजार, पोखरा  “ख” केन्द्र 

6 २३१०१७ २३१२०० १८४ कालिका मा.वि., रामबजार, पोखरा  “ग” केन्द्र 

7 २३१२०१ २३१४२४ २२४ अमरल िंह मा.वि., अमरल िंह चोक, पोखरा “क” केन्द्र 

8 २३१४२५ २३१६४८ २२४ अमरल िंह मा.वि., अमरल िंह चोक, पोखरा “ख” केन्द्र 

9 २३१६४९ २३१८०० १५२ अमरल िंह मा.वि., अमरल िंह चोक, पोखरा “ग” केन्द्र 

10 २३१८०१ २३१९९४ १९४ बािमन्द्दीर मा.वि. , नददपरु, पोखरा “क” केन्द्र 

11 २३१९९५ २३२२०० २०६ बािमन्द्दीर मा.वि. , नददपरु, पोखरा “ख” केन्द्र 

12 २३२२०१ २३२३९८ १९८ नविन मा.वि., गैह्रापाटन, पोखरा “क” केन्द्र 

13 २३२३९९ २३२६०० २०२ नविन मा.वि., गैह्रापाटन, पोखरा “ख” केन्द्र 

14 २३२६०१ २३२७९२ १९२ बाराही मा.वि., मािेपाटन, पोखरा “क” केन्द्र 

15 २३२७९३ २३३००० २०८ बाराही मा.वि., मािेपाटन, पोखरा “ख” केन्द्र 

16 २३३००१ २३३२१० २१० तािबाराही मा.वि., बैदाम, पोखरा “क” केन्द्र 

http://www.psc.gov.np/
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सि.नं. 
 

रोल नम्बर  
उम्मेदवार 

परीक्षा केन्द्र 
देखि िम्म 

17 २३३२११ २३३४०० १९० तािबाराही मा.वि., बैदाम, पोखरा “ख” केन्द्र 

18 २३३४०१ २३३६२४ २२४ जनविय उच्च मा.वि, ल मिचौर, पोखरा  “क” केन्द्र 

19 २३३६२५ २३३८१६ १९२ जनविय उच्च मा.वि, ल मिचौर, पोखरा  “ख” केन्द्र 

20 २३३८१७ २३४००० १८४ जनविय उच्च मा.वि, ल मिचौर, पोखरा  “ग” केन्द्र 

21 २३४००१ २३४२२४ २२४ जनविय ब. क्याम्प , एयरपोटट, पोखरा  “क” केन्द्र 

22 २३४२२५ २३४४१६ १९२ जनविय ब. क्याम्प , एयरपोटट, पोखरा  “ख” केन्द्र 

23 २३४४१७ २३४६०० १८४ जनविय ब. क्याम्प , एयरपोटट, पोखरा  “ग” केन्द्र 

24 
२३४६०१ २३४७३९ १३९ िोक  ेिा आयोग, पश्चिमाञ्चि क्षेत्रीय लनदेशनािय, पादी, 

पोखराको परीक्षा भिन 
 

 

रष्टव्यः  

१)  परीक्षाको उत्तरपनुस्तका OMR मेनशनबाट परीक्षण हुने भएकाले परीक्षाथीले परीक्षा नर्दरं्दा उत्तरपनुस्तकामा अननिायण रुपमा कालो मसी भएको 

कलम/डटपेन मात्र ैप्रयोि िनुणपनेछ । 

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

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

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

 

प्रवेा परीयको लाश्ग  यहााँ श्ललक ग्ुयहोस ्

र देहायबमोजिमको ननदेशन पछ्याउनुहोि ्

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

(सररताकुमाञार  खश्तवडा) 

श््देशनाक 

आफ्नो User Id र Password टाइप िनुणहोस र Login िनुणहोस्̧  

Home Button मा click िनुणहोस्, Admit Card मा click 

िनुणहोस्, Payment status मा complete छान्नहुोस्, search मा 

click िनुणहोस ्12912-12918/2073-74 को Admit Card View मा Click 

िनुणहोस् र Print Button मा click िनुणहोस ्

http://www.psc.gov.np/
http://psconline.psc.gov.np/group/public-service-commission/application-form

