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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सचूना नं. ३१/०७७-७८, मिमि २०७७/१०/२० 

         यस कायाालयको मव.नं. १२९६६-१२९७०/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) नेपाल मिक्षा सेवा, मिक्षा 

प्रिासन सिहू, मनरीक्षण उपसिहू प्रामवमिक सहायक पर्दको पवूा प्रकामिि परीक्षा कायाक्रि अनसुार 

नेपाल सरकारले िोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्िी िापर्दण्ड पालना गने गराउने गरी र्दहेाय बिोमििको 

केन्रिा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्र कायि गररएको व्यहोरा सम्बमन्िि सबैको िानकारीको लामग 

यो सचूना प्रकािन गररएको छ । 

        परीक्षाथी सखं्या एवम ् संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (सचंालन तथा 

व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पूणण पालना गने क्रममा केही परीक्षा केन्रहरु 

शहरको वभवि के्षिमा समेत रावखएकोले सम्बवन्धत  परीक्षाथीहरुले आफ्नो परीक्षा भवन 

कम्तीमा एक वदन अगावै एवकन गनुणहुन अनुरोध गररन्छ  । 

परीक्षा कायाक्रि 

परीक्षा प्रणाली परीक्षा मिमि र सिय अवमि 

वस्िगुि बहुउत्तर २०७७/११/०८ गिे मबहान ८ बिे ४५ मिनेट 

परीक्षा भवन 

क्र.स. उम्िरे्दवारहरुको रोल नम्बर परीक्षार्थी 

संख्या 
परीक्षा भवन 

र्दमेख सम्ि 

१ ४५०००१ ४५०११० ११० िना श्री मवन््यावामसनी  िामव, बाटुलेचौर (क) केन्र क्याम्पस भवन 

२ ४५०१११ ४५०२२० ११० िना श्री मवन््यावामसनी  िामव, बाटुलेचौर (ख) केन्र, मूल भवन 

 ३ ४५०२२१ ४५०३३० ११० िना श्री ईन्रराज्यलक्ष्िी िा. मव., लािाचौर (क) केन्र 

४ ४५०३३१ ४५०४४० ११० िना श्री ईन्रराज्यलक्ष्िी िा. मव., लािाचौर (ख) केन्र 

५ ४५०४४१ ४५०५५० ११० िना श्री ईन्रराज्यलक्ष्िी िा. मव., लािाचौर (ग) केन्र पुरानो भवन 

६ ४५०५५१ ४५०६५० १०० िना श्री गण्डकी वोमडाङ स्कूल लािाचौर (क) केन्र, मुख्य भवन 

७ ४५०६५१ ४५०७५० १०० िना श्री गण्डकी वोमडाङ स्कूल लािाचौर (ख) केन्र, मुख्य भवन 
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८ ४५०७५१ ४५०८५० १०० िना श्री गण्डकी वोमडाङ स्कूल लािाचौर (ग) केन्र, मुख्य भवन 

९ ४५०८५१ ४५०९५० १०० िना श्री गण्डकी वोमडाङ स्कूल लािाचौर (घ) केन्र, मुख्य भवन 

१० ४५०९५१ ४५१०५० १०० िना श्री गण्डकी वोमडाङ स्कूल लािाचौर (ङ) केन्र, मुख्य भवन 

११ ४५१०५१ ४५११५० १०० िना श्री गण्डकी वोमडाङ स्कूल लािाचौर (च) केन्र, नयााँ भवन 

१२ ४५११५१ ४५१२५० १०० िना श्री गण्डकी वोमडाङ स्कूल, लािाचौर (छ) केन्र, नयााँ भवन 

१३ ४५१२५१ ४५१३६० ११० िना श्री पमििाञ्चल ईमन्िमनयररङ क्याम्पस, लािाचौर (क) केन्र, R.I.C. भवन 

१४ ४५१३६१ ४५१४७० ११० िना श्री पमििाञ्चल ईमन्िमनयररङ क्याम्पस, लािाचौर (ख) केन्र,  R.I.C. भवन 

१५ ४५१४७१ ४५१५८० ११० िना श्री पमििाञ्चल ईमन्िमनयररङ क्याम्पस, लािाचौर (ग) केन्र,  R.I.C. भवन 

१६ ४५१५८१ ४५१६९० ११० िना श्री पमििाञ्चल ईमन्िमनयररङ क्याम्पस, लािाचौर (घ) केन्र,  D Block 

१७ ४५१६९१ ४५१८०० ११० िना श्री पृ् वी नारायण क्याम्पस, बगर (क) केन्र वशक्षा भवन 

१८ ४५१८०१ ४५१९१० ११० िना श्री पृ् वी नारायण क्याम्पस, बगर (ख) केन्र वशक्षा भवन 

१९ ४५१९११ ४५२०२० ११० िना श्री पृ् वी नारायण क्याम्पस, बगर (ग) केन्र वशक्षा भवन 

२० ४५२०२१ ४५२१३० ११० िना श्री पृ् वी नारायण क्याम्पस, बगर (घ) केन्र वशक्षा भवन 

२१ ४५२१३१ ४५२२४० ११० िना श्री पृ् वी नारायण क्याम्पस, बगर (ङ) केन्र, स्नातकोत्तर भवन 

२२ ४५२२४१ ४५२३५० ११० िना श्री पृ् वी नारायण क्याम्पस, बगर (च) केन्र,  स्नातकोत्तर भवन 

२३ ४५२३५१ ४५२४६० ११० िना श्री पृ् वी नारायण क्याम्पस, बगर (छ) केन्र,  स्नातकोत्तर भवन 

२४ ४५२४६१ ४५२५७० ११० िना श्री पृ् वी नारायण क्याम्पस, बगर (ि) केन्र,  स्नातकोत्तर भवन 

२५ ४५२५७१ ४५२६७० १०० िना श्री बालिमन्र्दर िामव, नर्दीपरु (क) केन्र 

२६ ४५२६७१ ४५२७७० १०० िना श्री बालिमन्र्दर िामव, नर्दीपरु (ख) केन्र 

२७ ४५२७७१ ४५२८८० ११० िना श्री कन्या िामव,नर्दीपरु 

२८ ४५२८८१ ४५३००५ १२५ िना श्री कन्या क्याम्पस, नर्दीपरु (क) केन्र 

२९ ४५३००६ ४५३१३० १२५ िना श्री कन्या क्याम्पस, नर्दीपरु (ख) केन्र 

३० ४५३१३१ ४५३२३० १०० िना श्री िहने्र िा.मव., नयााँबिार (क) केन्र 

३१ ४५३२३१ ४५३३३० १०० िना श्री िहने्र िा.मव., नयााँबिार (ख) केन्र 

३२ ४५३३३१ ४५३४४० ११० िना श्री नवप्रभाि िा. मव., नयााँबिार 

३३ ४५३४४१ ४५३५४० १०० िना श्री बाराही िामव, िालेपाटन (क) केन्र 

३४ ४५३५४१ ४५३६४० १०० िना श्री बाराही िामव, िालेपाटन (ख) केन्र 

३५ ४५३६४१ ४५३७४० १०० िना श्री पोखरा ईमन्िमनररयङ क्याम्पस, मफके (क) केन्र, ई. वबवडडङ 

३६ ४५३७४१ ४५३८४० १०० िना श्री पोखरा ईमन्िमनररयङ क्याम्पस, मफके (ख) केन्र, ई. वबवडडङ 

३७ ४५३८४१ ४५३९४० १०० िना श्री पोखरा ईमन्िमनररयङ क्याम्पस, मफके (ग) केन्र, ई. वबवडडङ 



लोक सेवा आयोग 

  पोखरा कायाालय 

पार्दी, पोखरा 

 

 

 

 

    पाना न.ं  3 
 

Website:- www.psc.gov.np 
Email:- pokhara@psc.gov.np 
फोन:- ०६१-४६३१४५ 

फ्याक्सः- ०६१-५६३५०६ 

 

 

 

३८ ४५३९४१ ४५४०६० १२० िना श्री श्रीकृष्ण िा.मव., िासबार 

३९ ४५४०६१ ४५४१६० १०० िना श्री स्टेप वाई स्टेप बोमडाङ्ग स्कूल, िासबार (क) केन्र 

४० ४५४१६१ ४५४२६० १०० िना श्री स्टेप वाई स्टेप बोमडाङ्ग स्कूल, िासबार (ख) केन्र 

४१ ४५४२६१ ४५४३६० १०० िना श्री स्टेप वाई स्टेप बोमडाङ्ग स्कूल, िासबार (ग) केन्र 

४२ ४५४३६१ ४५४४८५ १२५ िना श्री िनमप्रय िा.मव, मसिलचौर (क) केन्र 

४३ ४५४४८६ ४५४६१० १२५ िना श्री िनमप्रय िा.मव., मसिलचौर (ख) केन्र 

४४ ४५४६११ ४५४७२० ११० िना श्री िनमप्रय बहुिखुी क्याम्पस, एयरपोटा (क) केन्र 

४५ ४५४७२१ ४५४८३० ११० िना श्री िनमप्रय बहुिखुी क्याम्पस, एयरपोटा (ख) केन्र 

४६ ४५४८३१ ४५४९४० ११० िना श्री िनमप्रय बहुिखुी क्याम्पस, एयरपोटा (ग) केन्र 

४७ ४५४९४१ ४५५०५० ११० िना श्री िनमप्रय बहुिखुी क्याम्पस, एयरपोटा (घ) केन्र 

४८ ४५५०५१ ४५५१६० ११० िना श्री िनमप्रय बहुिखुी क्याम्पस, एयरपोटा (ङ) केन्र 

४९ ४५५१६१ ४५५२८० १२० िना श्री िालबाराही िा.मव., बैर्दाि (क) केन्र 

५० ४५५२८१ ४५५४०० १२० िना श्री िालबाराही िा.मव., बैर्दाि (ख) केन्र 

५१ ४५५४०१ ४५५५२० १२० िना श्री पार्दी िा.मव., िसु्िाङचोक  

५२ ४५५५२१ ४५५६४० १२० िना श्री गपेु्तश्वर िहार्दवे बहुिखुी क्याम्पस, छोरेपाटन 

५३ ४५५६४१ ४५५७४० १०० िना श्री छोरेपाटन िा.मव., छोरेपाटन (क) केन्र 

५४ ४५५७४१ ४५५८४० १०० िना श्री छोरेपाटन िा.मव., छोरेपाटन (ख) केन्र 

५५ ४५५८४१ ४५५९४० १०० िना श्री छोरेपाटन िा.मव., छोरेपाटन (ग) केन्र 

५६ ४५५९४१ ४५६०५० ११० िना श्री मपकेिी वोमडाङ्ग स्कूल,घारीपाटन (एयरपोटा पछाडी) 

५७ ४५६०५१ ४५६१७० १२० िना श्री कामलका बहुिखुी क्याम्पस, कामिपोखरी (क) केन्र 

५८ ४५६१७१ ४५६२९० १२० िना श्री कामलका बहुिखुी क्याम्पस, कामिपोखरी (ख) केन्र 

५९ ४५६२९१ ४५६३९० १०० िना श्री कालीका िा.मव., राि बिार (क) केन्र 

६० ४५६३९१ ४५६४९० १०० िना श्री कालीका िा.मव., राि बिार (ख) केन्र 

६१ ४५६४९१ ४५६५९० १०० िना श्री कालीका िा.मव. राि बिार (ग) केन्र 

६२ ४५६५९१ ४५६७०० ११० िना श्री भरकाली िा.मव., कुाँ डहर (क) केन्र, Nepali Section भवन 

६३ ४५६७०१ ४५६८१० ११० िना श्री भरकाली िा.मव., कुाँ डहर (ख) केन्र, Nepali Section भवन 

६४ ४५६८११ ४५६९२० ११० िना श्री भरकाली िा.मव., कुाँ डहर (ग) केन्र, English Section भवन 

६५ ४५६९२१ ४५७०३० ११० िना श्री भरकाली िा.मव., कुाँ डहर (घ) केन्र, English Section भवन 

६६ ४५७०३१ ४५७१४० ११० िना श्री मसिलार्दवेी कम्यमूनटी सेकेन्डरी स्कूल, मसिलार्दवेी (क) केन्र, Block A 

६७ ४५७१४१ ४५७२५० ११० िना श्री मसिलार्दवेी कम्यमूनटी सेकेन्डरी स्कूल, मसिलार्दवेी (ख) केन्र, Block B 
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रष्टव्यः-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने मर्दन अप्रत्यामिि मबर्दा पना गएिा पमन आयोगको पवूा सचूना मवना मनिााररि कायाक्रि अनसुारको परीक्षा 

स्र्थमगि हुनेछैन । 

ख) परीक्षा भवनिा िोबाइल िर्था मवद्यिुीय सािाग्री मनषिे गररएको छ । 

ग) वस्िगुि बहुवकैमपपक प्रश्निा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छैन । 

घ) परीक्षािा कालो िसी िात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

ङ) परीक्षार्थीले अमनवाया रूपिा आफ्नो प्रविेपत्र मलइा परीक्षा भवनिा िानपुनेछ । 

च) िोमकएको परीक्षा केन्र बाहके अन्य परीक्षा केन्रिा सहभागी गराइने छैन । 

छ) परीक्षार्थीले परीक्षािा आउाँर्दा नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्र  वा सरकारी कायाालयबाट िारी भएको फोटो समहिको कुनै एक 

सक्कलै प्रिाणपत्र मलई उपमस्र्थि हुनपुनेछ । 

रष्टव्यः-२ संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 

अनुसार परीक्षाथीले देहायका ववषयहरुको पूणण पालना गनुणपनेछ    

क) परीक्षा िरुु हुन ुभन्र्दा कम्िीिा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्रिा आइपगु्नपुनेछ। 

ख) परीक्षा केन्र प्रविे अमघ अमनवाया रुपिा िास्क लगाउन ुपनेछ । सार्थै उम्िरे्दवार स्वयंले आफ्नो प्रयोिनको लामग स्यामनटाइिर 

िर्था खानेपानीको व्यवस्र्था गनुापनेछ । 

ग) परीक्षा केन्र प्रविे गर्दाा, िौचालय िााँर्दा आउाँर्दा परीक्षा केन्रबाट बामहररर्दा एक आपसिा र्दईु मिटरको व्यमिगि र्दरुी कायि 

गनुा पनेछ । 

घ) उत्तरपमुस्िका बझुाई सकेपमछ हस्िाक्षर गरी बामहर िान ुपनेछ । 

ङ) परीक्षािा खमटएका िनिमिले मर्दएको मनर्दिेनको पणूा पालना गनुापनेछ । 

च) परीक्षार्थीहरु सिहूिा भलेा हुने, कुराकानी गने गनुा हुाँर्दनै । 

छ) कोमभड-१९ बाट संक्रमिि परीक्षार्थीलाई लोक  सेवा आयोगकै भवनिा मविेष परीक्षा केन्रबाट परीक्षा मर्दने व्यवस्र्था गररएको 

हुाँर्दा संक्रमिि परीक्षार्थीले िोबाइल नम्बर ९८४१९१८००५ वा ९८५६०४५८७६ िा सम्पका  गनुाहुन अनरुोि गररन्छ  । 

 

६८ ४५७२५१ ४५७३५० १०० िना श्री अिर मसंह  िा.मव., अिरमसंह चोक (क) केन्र, English Medium भवन 

६९ ४५७३५१ ४५७४५० १०० िना श्री अिर मसंह िा.मव., अिरमसंह चोक (ख) केन्र,  English Medium भवन 

७० ४५७४५१ ४५७५५० १०० िना श्री अिर मसंह िा.मव., अिरमसंह चोक (ग) केन्र, Science भवन 

७१ ४५७५५१ िामर्थका सबै  श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय, पोखराको परीक्षा भवन  

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

(वीरेन्रबहार्दरु  स्वााँर) 

उपसमचव 

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

(टंकप्रसार्द पन्र्थी) 

िाखा अमिकृि 


