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स्थानीय तहको पााँचौ तह¸ शिक्षा सेवा¸ शिक्षा प्रिासन समूह¸ प्राशवशिक सहायक पदको  शिखित परीक्षाको 

परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना 

सूचना नं.  २/०७६-७७¸ शमशत २०७६।०४।०६ 
                      

 

स्थानीय तहमा ररक्त पर्दपरू्तिका लार्ि लोक सेवा आयोिबाट प्रकार्ित र्वज्ञापन नं. १२९५९/०७५-०७६ (खलुा), र्िक्षा 

सेवा¸ र्िक्षा प्रिासन समहू¸ पााँचौ तह¸ प्रार्वर्िक सहायक (प्रार्वर्िक) पर्दमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी र्दरखास्त स्वीकृत िराउने 

उम्मरे्दवारहरुको प्रर्तयोर्ितात्मक र्लर्खत परीक्षा पवूि र्निािररत परीक्षा कायिक्रमानसुार र्नम्न र्मर्त, समय र स्थानमा सञ्चालन हुन े

भएको ब्यहोरा सम्बर्न्द्ित सबैको जानकारीका लार्ि यो सचूना प्रकािन िररएको छ ।  

तोर्कएको परीक्षा केन्द्र बाहके अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा कुनै पर्न उम्मरे्दवारहरुलाई सर्म्मर्लत निराईने भएकोले आफ्नो परीक्षा 

केन्द्रमा परीक्षा िरुु हुनभुन्द्र्दा कम्तीमा १ घण्टा अिाव ै आफ्नो परीक्षा कोठा एकीन िनुिहुन साथै परीक्षा हलमा झोला, 

मोबाईल तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक निभाइस लैजाि निषेध गररएको  समते यसै सचूनाद्वारा सरू्चत िररएको छ । 

 

परीक्षा कायाक्रम 

नवषय पूर्ााङ्क परीक्षा प्रर्ाली परीक्षा नमनत र समय अवनध 

सेवा सम्वन्धी १०० 
वसु्तगत 

बहुबैकल्पिक प्रश्न 

२०७६/०४/१८ गते 

बबहान ८:०० बजे 
४५ बिनेट 

 

परीक्षा केन्र 

शस.नं. 
रोि नं. 

जम्मा परीक्षा केन्द्र 
देखि सम्म 

1 450001 450192 192 बाराही िा.बव., िालेपाटन, पोखरा  "क" 

2 450193 450400 208 बाराही िा.बव., िालेपाटन, पोखरा  "ख" 

3 450401 450610 210 तालबाराही िा.बव., बैदाि, पोखरा  "क" 

4 450611 450800 190 तालबाराही िा.बव., बैदाि, पोखरा  "ख" 

5 450801 451020 220 से्टप बाई से्टप बोबडिङ सु्कल, पोखरा "क" 

6 451021 451200 180 से्टप बाई से्टप बोबडिङ सु्कल, पोखरा "ख" 

7 451201 451354 154 गुपे्तश्वर क्याम्पस, छोरेपाटन, पोखरा "क" 

8 451355 451500 146 गुपे्तश्वर क्याम्पस, छोरेपाटन, पोखरा "ख" 

9 451501 451700 200 छोरेपाटन िा.बव., छोरेपाटन, पोखरा "क" 

10 451701 451900 200 छोरेपाटन िा.बव., छोरेपाटन, पोखरा "ख" 

11 451901 452100 200 छोरेपाटन िा.बव., छोरेपाटन, पोखरा "ग" 



12 452101 452400 300 पादी िा.बव. पादी, पोखरा  

13 452401 452624 224 जनबप्रय िा.बव. बसिलचौर, पोखरा "क" 

14 452625 452848 224 जनबप्रय िा.बव. बसिलचौर, पोखरा  "ख" 

15 452849 453050 202 जनबप्रय िा.बव. बसिलचौर, पोखरा  "ग" 

16 453051 453300 250 लोक सेवा आयोग, पररक्षा भवन, पादी, पोखरा "क" 

17 

453301 देल्पख बााँकी पोखरा केन्द्र राखी  

दरखास्त बदने सबै उमे्मदवार लोक सेवा आयोग, पररक्षा भवन, पादी, पोखरा "ख" 
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क)   प्रवेिपत्र र्वना परीक्षामा सर्म्मर्लत निराईने हुाँर्दा अर्नवायिरुपमा प्रवेिपत्र साथमा र्लई परीक्षा संचालन हुन ुभन्द्र्दा १ घण्टा अिावै 

परीक्षा भवनमा आइपगु्न ुपनेछ । परीक्षा भवनबाट प्रवेिपत्र र्वतरण िररने छैन ।   

ख)  उत्तरपरु्स्तकामा कालो मर्स भएको कलम/डटपेन मात्र प्रयोि िनुिपनेछ ।   

ि)  बस्तिुत बहुवैकर्पपक प्रश्नमा क्यापकुलेटर प्रयोि िनि पाइने छैन ।   

घ)  परीक्षा संचालन हुने र्र्दन साविजर्नक र्वर्दा पनि िएमा पर्न लोक सेवा आयोिको पवूि सचूना र्वना परीक्षा कायिक्रम स्थर्ित हुनेछैन । 

 

अर्भराज डााँिी  वीरेन्द्रबहार्दरु स्वााँर 

िाखा अर्िकृत  उपसर्चव 

 
 


