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

सूि्ा ्ं. १११/०७३–७४, श्माञश्त २०७३/११/१४ 

 
 

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १२९०२-१२९०८/०७३-७४ (खलुा तथा समािशेी) अनसुार नेपाल न्याय/प्रशासन सेिा 

(संयकु्त तथा एनककृत), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्रानिनिक) नायब सबु्बा िा सो सरह पर्दको प्रथम चरणको नलनखत परीक्षाका 

लानि पोखरा परीक्षा केन्र रानख online बाट र्दरखास्त नर्दन ेसम्पणूण उम्मरे्दिारहरुको नमनत २०७३/११/२८ िते शननिार, नर्दनको 

१:०० 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 
२०७३/११/२८ ित े

नर्दनको १.०० बजे 
४५ नमनेट 

 

तपश्ाल 

नस.न.ं 
रोल नम्बर उम्मरे्दिार 

सखं्या 
परीक्षा केन्र 

र्दनेख सम्म 

1 २३६३५० २३६५७३ २२४ छोरेपाटन मा.नि., छोरेपाटन, पोखरा “क” केन्र 

2 २३६५७४ २३६७९७ २२४ छोरेपाटन मा.नि., छोरेपाटन, पोखरा “ख” केन्र 

3 २३६७९८ २३६९४९ १५२ छोरेपाटन मा.नि., छोरेपाटन, पोखरा “ि” केन्र 

4 २३६९५० २३७१४९ २०० कानलका मा.नि., रामबजार, पोखरा  “क” केन्र 

5 २३७१५० २३७३४९ २०० कानलका मा.नि., रामबजार, पोखरा  “ख” केन्र 

6 २३७३५० २३७५४९ २०० कानलका मा.नि., रामबजार, पोखरा  “ि” केन्र 

7 २३७५५० २३७७७३ २२४ अमरनसंह मा.नि., अमरनसंह चोक, पोखरा “क” केन्र 

8 २३७७७४ २३७९९७ २२४ अमरनसंह मा.नि., अमरनसंह चोक, पोखरा “ख” केन्र 

9 २३७९९८ २३८१४९ १५२ अमरनसंह मा.नि., अमरनसंह चोक, पोखरा “ि” केन्र 

10 २३८१५० २३८३४३ १९४ बालमन्र्दीर मा.नि. , ननर्दपरु, पोखरा “क” केन्र 

11 २३८३४४ २३८५४९ २०६ बालमन्र्दीर मा.नि. , ननर्दपरु, पोखरा “ख” केन्र 

12 २३८५५० २३८७४७ १९८ ननिन मा.नि., िैह्रापाटन, पोखरा “क” केन्र 

13 २३८७४८ २३८९४९ २०२ ननिन मा.नि., िैह्रापाटन, पोखरा “ख” केन्र 
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्ायब सबु्बा वा सो सरह (अप्रा.) पदेशको प्रथमाञ िरणको श्लश्खत पर षेताको केन्द्र तोश्कएको 

सूि्ा ्ं. १११/०७३–७४, श्माञश्त २०७३/११/१४ 

 

नस.न.ं 
रोल नम्बर उम्मरे्दिार 

सखं्या 
परीक्षा केन्र 

र्दनेख सम्म 

14 २३८९५० २३९१४१ १९२ बाराही मा.नि., मालेपाटन, पोखरा “क” केन्र 

15 २३९१४२ २३९३४९ २०८ बाराही मा.नि., मालेपाटन, पोखरा “ख” केन्र 

16 २३९३५० २३९५५९ २१० तालबाराही मा.नि., बैर्दाम, पोखरा “क” केन्र 

17 २३९५६० २३९७४९ १९० तालबाराही मा.नि., बैर्दाम, पोखरा “ख” केन्र 

18 २३९७५० २३९९४९ २०० जननप्रय उच्च मा.नि, नसमलचौर, पोखरा  “क” केन्र 

19 २३९९५० २४०१४९ २०० जननप्रय उच्च मा.नि, नसमलचौर, पोखरा  “ख” केन्र 

20 २४०१५० २४०३४९ २०० जननप्रय उच्च मा.नि, नसमलचौर, पोखरा  “ि” केन्र 

21 २४०३५० २४०५४९ २०० जननप्रय ब. क्याम्पस, एयरपोटण, पोखरा  “क” केन्र 

22 २४०५५० २४०७४९ २०० जननप्रय ब. क्याम्पस, एयरपोटण, पोखरा  “ख” केन्र 

23 २४०७५० २४०९४९ २०० जननप्रय ब. क्याम्पस, एयरपोटण, पोखरा  “ि” केन्र 

24 २४०९५० २४१०९३ १४४ 
लोक सेिा आयोि, पनिमाञ्चल क्षेत्रीय ननर्दशेनालय, पार्दी, 

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 । 

 

 

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

(सररताकुमाञार  खश्तवडा) 

श््देशनाक 
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