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     परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ५७/०७८-७९, मिमि २०७८/११/२४ 

 

नेपाल मिद्युि प्रामिकरणको पूिवप्रकामिि मिज्ञापन अनुसार तह ३, ४ र ५ का देहायबिोमिि पदहरुको लोक सेिा आयोग पोखरा कायावलयबाट सञ्चालन हुने खुला 

िथा सिािेिी मलखखि प्रमियोमगिात्मक परीक्षा नेपाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी िापदण्ड  र आयोगबाट स्वीकृि संक्रिणको मििेष अिस्थािा परीक्षा 

(सञ्चालन िथा व्यिस्थापन) सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ पालना गने गराउने गरी देहाय बिोमििको परीक्षा केन्द्रिा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्द्र कायि गररएको व्यहोरा 

सम्बखन्धि सबैको िानकारीको लामग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।  

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काययक्रम 

क्र.स. मिज्ञापन नं. मकमसि 
पद, सेिा, 

सिूह/उपसिूह/िह 

परीक्षा मिमि र सिय 
रोल नम्बर 

परीक्षाथी 

संख्या 
परीक्षा केन्द्र 

प्रथि पत्र मििीय पत्र 

१. २०७८/७९प्रा.४/५११ 

खुला 

िथा  

सििेिी 

फोरिेन, प्रामिमिक, 

िेकामनकल, ४ 

२०७८/१२/०५ गिे 

मिहान ७.३० बिे 

(४५ मिनेट) 

 

२०७८/१२/०५ गिे 

मिहान ९.०० बिे 

(२.३० घण्टा) 

 

१ देखख     

१७८ सम्म 
१७८ िना 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखराको परीक्षा  

भवन । 

२. २०७८/७९प्रा.३/५१४ खुला  
िुमनयर मिस्त्री, 

प्रामिमिक, िेकामनकल, ३ 

२०७८/१२/०५ गिे 

मदनको १.०० बिे 

(२ घण्टा) 

 

 

- 
१ देखख     

५६ सम्म 
५६ िना 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखराको परीक्षा 

भवन । 
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क्र.स. मिज्ञापन नं. मकमसि 
पद, सेिा, 

सिूह/उपसिूह/िह 

परीक्षा मिमि र सिय 
रोल नम्बर 

परीक्षाथी 

संख्या 
परीक्षा केन्द्र 

प्रथि पत्र मििीय पत्र 

३. २०७८/७९प्रा.५/५०४ 

खुला 

िथा  

सििेिी 

सुपरभाइिर, प्रामिमिक, 

िेकामनकल, ५ 

२०७८/१२/०६ गिे 

मिहानको ७.३० बिे 

(४५ मिनेट) 

 

२०७८/१२/०६ गिे 

मिहानको ९.०० बिे 

(२.३० घण्टा) 

 

१ देखख     

२०३ सम्म 
२०३ िना 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखराको परीक्षा 

भवन । 

४. २०७८/७९प्रा.३/५१३ 

खुला 

िथा  

सििेिी 

इलेखरि मसयन, प्रामिमिक, 

इलेखरि कल, इलेखरि कल, 

३ 

२०७८/१२/०६ गिे 

मदनको १.०० बिे 

(२ घण्टा) 

 

- 

१ देखख      

२०० सम्म 
२०० िना 

श्री गुपे्तश्वर महादेव बहुमुखी 

क्याम्पस, छोरेपाटन । 

२०१ देखख      

४०० सम्म 
२०० िना 

श्री बाराही मा.वव., मालेपाटन 

(क) केन्द्र । 

४०१ देखख      

६०० सम्म 
२०० िना 

श्री बाराही मा.वव., मालेपाटन 

(ख) केन्द्र । 

६०१ देखख      

८५० सम्म 
२५० िना 

श्री लोक  सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखरा (क) केन्द्र । 

८५१ देखख      

१०४४ सम्म 
१९४ िना 

श्री लोक  सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखरा (ख) केन्द्र । 

५. २०७८/७९प्रा.४/५१० 

खुला 

िथा  

सििेिी 

फोरिेन, प्रामिमिक, 

इलेखरि कल, इलेखरि कल, 

४ 

२०७८/१२/०७ गिे 

मदनको १.०० बिे 

(४५ मिनेट) 

 

२०७८/१२/०७ गिे 

मदनको २.३० बिे 

(२.३० घण्टा) 

 

१ देखख      

२०० सम्म 
२०० िना 

श्री गुपे्तश्वर महादेव बहुमुखी 

क्याम्पस, छोरेपाटन । 

२०१ देखख      

४३० सम्म 
२३० िना 

श्री लोक  सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखरा (क) केन्द्र । 

४३१ देखख      

६३० सम्म 
२०० िना 

श्री लोक  सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखरा (ख) केन्द्र । 
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क्र.स. मिज्ञापन नं. मकमसि 
पद, सेिा, 

सिूह/उपसिूह/िह 

परीक्षा मिमि र सिय 
रोल नम्बर 

परीक्षाथी 

संख्या 
परीक्षा केन्द्र 

प्रथि पत्र मििीय पत्र 

६. २०७८/७९प्रा.४/५१२ 

खुला 

िथा  

सििेिी 

फोरिेन,  प्रामिमिक, 

मसमभल, मसमभल, ४ 

२०७८/१२/०८ गिे 

मिहान ७.३० बिे 

(४५ मिनेट) 

 

२०७८/१२/०८ गिे 

मिहान ९.०० बिे 

(२.३० घण्टा) 

 

१ देखख     

१६ सम्म 
१६ िना 

 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखराको परीक्षा 

भवन 

७. २०७८/७९प्रा.५/५०३ 

खुला 

िथा  

सििेिी 

सुपरभाइिर, प्रामिमिक, 

इलेखरि कल, इलेखरि कल, 

५ 

२०७८/१२/०८ गिे 

मदनको १.०० बिे 

(४५ मिनेट) 

 

२०७८/१२/०८ गिे 

मदनको २.३० बिे 

(२.३० घण्टा) 

 

१ देखख     

१४५ सम्म 
१४५ िना 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखराको परीक्षा 

भवन 

 

ववज्ञापन नं. २०७८/७९प्र.४/५०८(खुला तथा समावेशी) वसवनयर वमटर ररडर, प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन, ४ र  

ववज्ञापन नं. २०७८/७९प्र.४/५०९(खुला तथा समावेशी) सहायक लेखापाल, प्रशासन, लेखा ४ तर्य को परीक्षा भवन  

क्र.सं. रोल नं. 

२०७८/१२/०९ गते वदनको 

१.०० बजे (१ घण्टा) (संयुक्त 

पत्र) को परीक्षा भवन 

२०७८/१२/१० गते वदनको १.०० बजे 

(३ घण्टा) वसवनयर वमटर ररडर 

पदको वितीय पत्रको परीक्षा भवन 

२०७८/१२/११ गते वदनको १.०० 

(३ घण्टा) बजे सहायक लेखापाल 

पदको वितीय पत्रको परीक्षा भवन 

परीक्षाथी 

संख्या 

१. १ देखख १९० सम्म 

(प्रशासन तर्य को) 

श्री बाराही मा.वव., मालेपाटन (क) 

केन्द्र । 
श्री बाराही मा.वव., मालेपाटन (क) केन्द्र । - १९० 

२. १९१ देखख ३८० सम्म 

(प्रशासन तर्य को) 

श्री बाराही मा.वव., मालेपाटन (ख) 

केन्द्र । 
श्री बाराही मा.वव., मालेपाटन (ख) केन्द्र । - १९० 

३. ३८१ देखख ५५५ सम्म 

(प्रशासन तर्य को) 

श्री कन्या क्याम्पस, नवदपुर (क) 

केन्द्र । 
श्री कन्या क्याम्पस, नवदपुर (क) केन्द्र । - १७५ 
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४. ५५६ देखख  ७३० सम्म 

(प्रशासन तर्य को) 

श्री कन्या क्याम्पस, नवदपुर (ख) 

केन्द्र । 
श्री कन्या क्याम्पस, नवदपुर (ख) केन्द्र । - १७५ 

५. ७३१ देखख  ९२७ सम्म 

(प्रशासन तर्य को) 

श्री गुपे्तश्वर महादेव बहुमुखी 

क्याम्पस, छोरेपाटन । 
श्री गुपे्तश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पस, 

छोरेपाटन । 
- १९७ 

६. १ देखख २१८ सम्म 

(लेखातर्य को) 

श्री लोक  सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखरा (क) केन्द्र । 
- 

श्री लोक  सेवा आयोग पोखरा कायायलय, 

पोखरा (क) केन्द्र । 
२१८ 

७. २१९ देखख ४१८ सम्म 

(लेखातर्य को) 

श्री लोक  सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखरा (ख) केन्द्र । 
- 

श्री लोक  सेवा आयोग पोखरा कायायलय, 

पोखरा (ख) केन्द्र । 
२०० 

 

नोटः-  प्रशासन र लेखा (तह ४ ) दुवैतर्य  आवेदन वदएका उमे्मदवारहरुको प्रथम र वितीय पत्रको परीक्षा लोक सेवा आयोग पोखरा   

कायायलय पोखराको परीक्षा भवनमा हुने भएकोले दुवै प्रवेश पत्र वलई उपस्थथत हुन जानकारी गराईन्छ । 
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ववज्ञापन नं. २०७८/७९प्र.५/५०१(खुला तथा समावेशी) वमटर ररवडङ्ग सुपरभाईजर, प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन, ५ र 

ववज्ञापन नं. २०७८/७९प्र.५/५०२(खुला तथा समावेशी)  लेखापाल, प्रशासन, लेखा ५  तर्य को परीक्षा भवन 

क्र.सं. रोल नं. २०७८/१२/१२ गते वबहानको 

११.०० बजे प्रथम पत्र (संयुक्त 

पत्र) को परीक्षा भवन 

 (१ घण्टा) 

२०७८/१२/१२ गते वदनको १.०० बजे 

वमटर ररवडङ्ग सुपरभाईजर पदको 

वितीय पत्रको परीक्षा भवन  

(३ घण्टा) 

२०७८/१२/१३ गते वदनको १.०० 

बजे लेखापाल पदको वितीय पत्रको 

परीक्षा भवन  

(३ घण्टा) 

परीक्षाथी 

संख्या 

१. 
१ देखख २६६ सम्म 

(प्रशासन तर्य को) 

श्री बाराही मा.वव., मालेपाटन केन्द्र 

। 
श्री बाराही मा.वव., मालेपाटन केन्द्र । - २६६ 

२. 
१ देखख २५० सम्म  

(लेखा तर्य को) 

श्री लोक  सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखरा (क) केन्द्र । 
- 

श्री लोक  सेवा आयोग पोखरा कायायलय, 

पोखरा (क) केन्द्र । 
२५० 

३. 
२५१ देखख ४७७ सम्म 

(लेखा तर्य को) 

श्री लोक  सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखरा (ख) केन्द्र । 
- 

श्री लोक  सेवा आयोग पोखरा कायायलय, 

पोखरा (ख) केन्द्र । 
२२७ 

 

नोटः-  प्रशासन र लेखा (तह ५ ) दुवैतर्य  आवेदन वदएका उमे्मदवारहरुको प्रथम र वितीय पत्रको परीक्षा श्री बाराही मा.वव., मालेपाटन 

परीक्षा भवनमा हुने भएकोले दुवै प्रवेश पत्र वलई उपस्थथत हुन जानकारी गराईन्छ । 

द्रष्टव्यः-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने मदन अप्रत्यामिि मबदा पनव गएिा पमन आयोगको पूिव सूचना मिना मनिावररि कायवक्रि अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुनेछैन । 

ख) परीक्षा भिनिा झोला, िोबाइल फोन िथा अन्य मिद्युिीय सािाग्री लैिान मनषेि गररएको छ । 

ग) िसु्तगि बहुिैकखिक प्रश्निा क्यालकुलेटर प्रयोग गनव पाइने छैन । 

घ) परीक्षािा कालो िसी भएको डटपेन/कलि िात्र प्रयोग गनुवपनेछ । 
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ङ) िसु्तगि िहुउत्तर प्रश्नको गलि उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हुनेछ  । 

च) िसु्तगि बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंगे्रिी ठूलो अक्षर (Capital Letter) िा  A, B, C, D लेखखएको उत्तरलाई िान्यिा मदइने छ । 

छ) परीक्षाथीले अमनिायव रूपिा आफ्नो प्रिेिपत्र मलइव परीक्षा भिनिा िानुपनेछ । 

ि) िोमकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्य परीक्षा केन्द्रिा सहभागी गराइने छैन । 

झ) परीक्षाथीले परीक्षािा आउँदा नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्र  िा सरकारी कायावलयबाट िारी भएको र्ोटो सवहतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र मलई 

उपखस्थि हुनुपनेछ । 

 

द्रष्टव्यः-२ संक्रमणको ववशेष अवथथामा परीक्षा सञ्चालन (संचालन तथा व्यवथथापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार परीक्षाथीले देहायका 

ववषयहरुको पूणय पालना गनुयपनेछ    

क) परीक्षा िुरु हुनु भन्दा एक घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्नपनेछ । 

ख) परीक्षा केन्द्र प्रिेि अमघ अमनिायव रुपिा िास्क लगाउनु पनेछ । साथै उमे्मदिार स्वयंले आफ्नो प्रयोिनको लामग िाक्स, स्यामनटाइिर िथा खानेपानीको 

व्यिस्था गनुवपनेछ । 

ग) परीक्षा केन्द्र प्रिेि गदाव, िौचालय िाँदा आउँदा परीक्षा केन्द्रबाट बामहररदा मभडभाड नगरीकन एक आपसिा स्वास्थ्य सुरक्षा िापदण्ड पालना हुनेगरी भौमिक 

दुरी कायि गनुव पनेछ । 

घ) परीक्षािा खमटएका िनिखिले मदएको मनदेिनको पूणव पालना गनुवपनेछ । 

ङ) परीक्षाथीहरु सिूहिा भेला हुने, कुराकानी गने गनुव हँुदैन । 

च) कोमभड-१९ बाट संक्रमिि परीक्षाथीलाई लोक सेिा आयोगकै भिनिा मििेष परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा मदने व्यिस्था गररएको हँुदा संक्रमिि परीक्षाथीले िोबाइल 

नम्बर ९८४१९१८००५ िा ९८६२०४७५२० िा सम्पकव  गनुवहुन अनुरोि गररन्छ ।                                                               

   

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

  (िीरेन्द्रबहादुर स्वाँर) 

      उपसमचि 

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

    (टंकप्रसाद पन्थी) 

     िाखा अमिकृि 

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

    (मिकास बसे्नि) 

      नायब सुब्बा 


