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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. ५८/०७6-७7, मममि २०७6/10/9 

 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कायाालय, काठमाण्डौंको वव.नं. १६६९४-१६७००/०७६-७७ (खलुा िथा 
समावेशी), एकीकृि िथा संयकु्त, रा.प. ििृीय शे्रणी (अप्राववमिक) शाखा अमिकृि वा सो सरह पदको लामग परीक्षा 
केरि पोखरा राखी Online बाट दरखास्ि फाराम स्वीकृि गराएका सम्पूणा उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको 
प्रमियोमगिात्मक मलन्द्खि परीक्षा पूवा मनिााररि परीक्षा कायाक्रम अनसुार मनम्न मममि, समय र स्थानमा सञ्चालन हनुे 
भएको व्यहोरा सम्बन्द्रिि सबैको जानकारीका लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

परीक्षा संचालन सम्बरिी कायाक्रम 
क्र.सं. ववषय पूणाांक परीक्षा प्रणाली परीक्षा मममि र समय अवमि 

१ 
प्रशासमनक अमभरुची 

परीक्षण 100 वस्िगुि २०७६।१०।२५ गिे 
ददनको ११:०० बजे 

१ घण्टा ३० 
ममनेट 

 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको दिाा नम्बर उम्मेदवार संख्या परीक्षा भवन 

१ 450001 देन्द्ख 450200 सम्म 200 जना श्री जनवप्रय मा.वव., मसमलचौर क । 

2 450201 देन्द्ख 450400 सम्म 200 जना श्री जनवप्रय मा.वव., मसमलचौर ख ।  

3 450401 देन्द्ख 450600 सम्म 200 जना श्री जनवप्रय मा.वव., मसमलचौर ग ।  

4 450601 देन्द्ख 450800 सम्म 200 जना श्री पाददा मा.वव., मसु्िाङचोक ।  
5 450801 देन्द्ख 451096 सम्म 2९६ जना श्री गपेु्तश्वर महादेव क्याम्पस, छोरेपाटन । 
6 451097 देन्द्ख 451346 सम्म 250 जना श्री लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय क (भईुंिल्ला)। 
7 451347 देन्द्ख मामथका बााँकी सबै २०० जना श्री लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय ख (मामथल्लो 

िल्ला)। 
 

िष्टव्यः 
क) परीक्षा सञ्चालन हनुे ददन अप्रत्यान्द्शि 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 बहवैुकन्द्ल्पक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छैन । 

घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

ङ) परीक्षाथीले अमनवाया रूपमा आफ्नो प्रवेशपत्र मलइा परीक्षा भवनमा जानपुनेछ । 

च) िोवकएको परीक्षा केरि बाहेक अरय परीक्षा केरिमा सहभागी गराइने छैन । 

 

 
 

 

.......................... 
(वीरेरि बहादरु स्वााँर) 

उपसन्द्चव 


