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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. 37/०७6-७7, मममि २०७6/०7/08 

 

यस कायाालयबाट सञ्चालन हनुे नेपाल ववद्यिु प्रामिकरणको ववमभन्न पदको मलखखि परीक्षा पूवाप्रकाखिि मममि 
र समयमा देहाय बमोखिमको परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हनुे गरी परीक्षा भवन कायम गररएको व्यहोरा 
सम्बखन्द्िि सबैको िानकारीको लामग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।  

िपखिल 

(क) परीक्षा संचालन सम्बन्द्िी कायाक्रम 
क्र.सं. वव.नं. पद, सेवा, समूह, िह परीक्षा कायाक्रम 

१ 
2075/76/प्रा.3/512 

(खलुा र समावेिी) 
िमुनयर ममखि,प्राववमिक,मेकामनकल-3 2076/08/01 गिे ददनको 1.00 बिे 

 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको दिाा नम्बर उम्मेदवार संख्या परीक्षा भवन 

१ 1 देखख 13 सम्म 13 िना श्री लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखरा "क"   

 

(ख) परीक्षा संचालन सम्बन्द्िी कायाक्रम 
क्र.सं. वव.नं. पद, सेवा, समूह, िह परीक्षा कायाक्रम 

 

१ 
2075/76/प्रा.3/511 

(खलुा र समावेिी) 
ईलेखरिमसयन, प्राववमिक, ईलेखरिकल, 
ईलेखरिकल-३   

2076/08/01 गिे ददनको 1.00 बिे 

 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको दिाा नम्बर उम्मेदवार संख्या परीक्षा भवन 

१ 1 देखख 160 सम्म 160 िना श्री लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखरा "क"  

2 161 देखख बााँकी सबै उम्मेदवार 161 िना श्री लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखरा  "ख"  

 (ग) परीक्षा संचालन सम्बन्द्िी कायाक्रम 
क्र.सं. वव.नं. पद, सेवा, समूह, िह परीक्षा कायाक्रम 

प्रथम पत्र वििीय पत्र 

१ 
2075/76/प्रा.4/508 

(खलुा र समावेिी) 
फोरमेन प्राववमिक, ईलेखरिकल, 
ईलेखरिकल-4   

2076/08/02 गिे 
ददनको 1.00 बिे 

2076/08/03 गिे 
ददनको 1.00 बिे 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको दिाा नम्बर उम्मेदवार संख्या परीक्षा भवन 

१ 1 देखख 103 सम्म 103 िना श्री लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखरा "क"  

2 104 देखख बााँकी सबै उम्मेदवार 200 िना श्री लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखरा  "ख"  
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(घ) परीक्षा संचालन सम्बन्द्िी कायाक्रम 
क्र.सं. वव.नं. पद, सेवा, समूह, िह परीक्षा कायाक्रम 

प्रथम पत्र वििीय पत्र 

१ 
2075/76/प्रा.4/509 

(खलुा र समावेिी) 
फोरमेन प्राववमिक, 
मेकामनकल-4 

2076/08/02 गिे 
ददनको 1.00 बिे 

2076/08/03 गिे 
ददनको 1.00 बिे 

 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको दिाा नम्बर उम्मेदवार संख्या परीक्षा भवन 

१ 1 देखख 18 सम्म 18 िना श्री लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखरा  "क" 

 

(ङ) परीक्षा संचालन सम्बन्द्िी कायाक्रम 
क्र.सं. वव.नं. पद, सेवा, समूह, िह परीक्षा कायाक्रम 

प्रथम पत्र वििीय पत्र 

१ 
2075/76/प्रा.4/510 

(खलुा र समावेिी) 
फोरमेन, प्राववमिक, मसमभल-4   

2076/08/02 गिे 
ददनको 1.00 बिे 

2076/08/03 गिे 
ददनको 1.00 बिे 

 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको दिाा नम्बर उम्मेदवार संख्या परीक्षा भवन 

१ 1 देखख 4 सम्म 4 िना श्री लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखरा "क"  

 

(च) परीक्षा संचालन सम्बन्द्िी कायाक्रम 
क्र.सं. वव.नं. पद, सेवा, समूह, िह परीक्षा कायाक्रम 

प्रथम पत्र वििीय पत्र 

१ 
2075/76/प्रा.5/503 

(खलुा र समावेिी) 
सपुरभाईिर, प्राववमिक, ईलेखरिकल, 

ईलेखरिकल-5 
2076/08/04गिे  

ददनको 1.00 बिे 

2076/08/05 गिे 
ददनको 1.00 बिे 

 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको दिाा नम्बर उम्मेदवार संख्या परीक्षा भवन 

१ 1 देखख 176 सम्म 176 िना श्री लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखरा "क" 

2 177 देखख बााँकी सबै उम्मेदवार 180 िना श्री लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखरा "ख" 

 

(छ) परीक्षा संचालन सम्बन्द्िी कायाक्रम 
क्र.सं. वव.नं. पद, सेवा, समूह, िह परीक्षा कायाक्रम 

प्रथम पत्र वििीय पत्र 

१ 
2075/76/प्रा.5/504 

(खलुा र समावेिी) 
सपुरभाईिर, प्राववमिक, 

मेकामनकल-5 
2076/08/04 गिे 
ददनको 1.00 बिे 

2076/08/05 गिे 
ददनको 1.00 बिे 
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परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको दिाा नम्बर 
उम्मेदवार 
संख्या 

परीक्षा भवन 

१ 1 देखख 106 सम्म 106 िना श्री गपेु्तश्वर महादेव रयाम्पस, छोरेपाटन । 

 

(ि) परीक्षा संचालन सम्बन्द्िी कायाक्रम 
क्र.सं. वव.नं. पद, सेवा, समूह, िह परीक्षा कायाक्रम 

प्रथम पत्र वििीय पत्र 

१ 
2075/76/प्रा.5/505 

(खलुा र समावेिी) 
सपुरभाईिर, प्राववमिक, 

मसमभल,मसमभल-5 
2076/08/04 गिे 
ददनको 1.00 बिे 

2076/08/05 गिे 
ददनको 1.00 बिे 

 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको दिाा नम्बर उम्मेदवार संख्या परीक्षा भवन 

१ 1 देखख 40 सम्म 40 िना श्री लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखरा "क" 

 

(झ) परीक्षा संचालन सम्बन्द्िी कायाक्रम 
क्र.सं. वव.नं. पद, सेवा, समूह, िह परीक्षा कायाक्रम 

प्रथम पत्र वििीय पत्र 

१ 
2075/76/प्र.4/506 

(खलुा र समावेिी) 
मसमनयर ममटर ररडर, प्रिासन, 

प्रिासन,प्रिासन-4 
2076/08/06 गिे 
ददनको 1.00 बिे 

2076/08/07 गिे 
ददनको 1.00 बिे 

 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको दिाा नम्बर उम्मेदवार संख्या परीक्षा भवन 

१ 1 देखख 200 सम्म 200 िना श्री कन्द्या रयाम्पस, नददपरु "क" 

2 201 देखख 400 सम्म 200 िना श्री कन्द्या रयाम्पस, नददपरु "ख"  

3 401 देखख 574 सम्म 174 िना श्री गपेु्तश्वर महादेव रयाम्पस, छोरेपाटन  

4 575 देखख 824 सम्म 250 िना श्री लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखरा "क"  

5 825 देखख 1024 सम्म 200 िना श्री लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखरा "ख" 

 

(ञ) परीक्षा संचालन सम्बन्द्िी कायाक्रम 
क्र.सं. वव.नं. पद, सेवा, समूह, िह परीक्षा कायाक्रम 

प्रथम पत्र वििीय पत्र 

१ 
2075/76/प्र.4/507 

(खलुा र समावेिी) 
सहायक लेखापाल, प्रिासन, 

लेखा-4 
2076/08/06 गिे 
ददनको 1.00 बिे 

2076/08/08 गिे 
ददनको 1.00 बिे 
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परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको दिाा नम्बर 
उम्मेदवार 
संख्या 

परीक्षा भवन 

१ 1 देखख 243 सम्म 243 िना श्री कामलका बहमुखुी रयाम्पस, काखिपोखरी "क" 

2 244 देखख 483 सम्म 240 िना श्री कामलका बहमुखुी रयाम्पस, काखिपोखरी "ख" 

3 484 देखख बााँकी सबै उम्मेदवार 160 िना श्री कामलका बहमुखुी रयाम्पस, काखिपोखरी "ग" 

(ट) परीक्षा संचालन सम्बन्द्िी कायाक्रम 
क्र.सं. वव.नं. पद, सेवा, समूह, िह परीक्षा कायाक्रम 

प्रथम पत्र वििीय पत्र 

१ 
2075/76/प्र.5/501 

(खलुा र समावेिी) 
ममटरररमडङ्ग, सपुर  

भाईिर,प्रिासन,प्रिासन-5 
2076/08/09 गिे 
ददनको 1.00 बिे 

2076/08/10 गिे 
ददनको 1.00 बिे 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको दिाा नम्बर 
उम्मेदवार 
संख्या 

परीक्षा भवन 

१ 1 देखख 180 सम्म 180 िना श्री कन्द्या रयाम्पस, नददपरु  

2 181 देखख 370 सम्म 190 िना श्री लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखरा "क" 

3 371 देखख बााँकी सबै उम्मेदवार 152 िना श्री लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखरा "ख" 

(ठ) परीक्षा संचालन सम्बन्द्िी कायाक्रम 
क्र.सं. वव.नं. पद, सेवा, समूह, िह परीक्षा कायाक्रम 

प्रथम पत्र वििीय पत्र 

१ 
2075/76/प्र.5/502 

(खलुा र समावेिी) 
लेखापाल,प्रिासन,लेखा-5  

2076/08/09 गिे 
ददनको 1.00 बिे 

2076/08/11 गिे 
ददनको 1.00 बिे 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको दिाा नम्बर 
उम्मेदवार 
संख्या 

परीक्षा भवन 

१ 1 देखख 187  सम्म 187 िना श्री गपेु्तश्वर महादेव रयाम्पस, छोरेपाटन । 

 

 

 रष्टव्यः 
क) परीक्षा सञ्चालन हनुे ददन अप्रत्याखिि मबदा पना गएमा पमन आयोगको पूवा सूचना ववना मनिााररि कायाक्रम अनसुारको परीक्षा 

स्थमगि हनुेछैन । 

ख) परीक्षा भवनमा मोबाइल िथा ववद्यिुीय सामाग्री मनषिे गररएको छ । 

ग) वस्िगुि बहवैुकखपपक प्रश्नमा रयालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छैन । 

घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

ङ) परीक्षाथीले अमनवाया रूपमा आफ्नो प्रवेिपत्र मलइा परीक्षा भवनमा िानपुनेछ । 

च) िोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराइने छैन । 

 

 
 

 

.......................... 
(अमभराि डााँगी) 
िाखा अमिकृि 


