
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
गण्डकी प्रदेश 

                           (परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन शाखा) 

                                                                                                                               पोखरा, नेपाल। 
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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं.   १२६/०७८-७९, मममि : २०७९/०२/०४     

स्थानीय सरकारी सेवाका मिज्ञापन नम्बर ५२६-५३०/२०७८-७९  प्रशासन/न्याय सेवा, पााँच ाँ तहको प्रथम 

चरणको मिखिि परीक्षामा उत्तीणण भएका उमे्मदिारहरुको मििीय चरणको मिखिि परीक्षा कायणक्रम नेपाि 

सरकारिे िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पािना गने गरी देहायको मममि, समय र परीक्षा 

भिनहरूमा सञ्चािन हुने भएकोिे सम्बखन्धि सबैको जानकारीको िामग यो सूचना प्रकामशि गररएको छ। 

परीक्षाथीहरु िोमकएको परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सुरु हुनुभन्दा १ घण्टा अगाडि नै पुगु्नपने व्यहोरा जानकारी 

गराइन्छ। परीक्षाथीहरूिे अमनिायण रूपमा पािना गनुणपने मिषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा िि उले्लि गररएको 

छ। 

मििीय चरणको मिखिि परीक्षा कायणक्रम 

लस.नं.  सेवा/समूह पत्र ववषय परीक्षा लमलि र समय अवलि 

१ प्रशासन, 
सा.प्र./िेखा 

द्वििीय पत्र समसामवयक अध्ययन र 
साववजलनक सेवा व्यवस्थापन 

२०७९/०2/१३ 

द्विनको ३.०० बजे 

२ घण्टा 
३० लमनेट 

२ प्रशासन, 

सा.प्र 

ििृीय पत्र सेवा सम्वन्िी 

२०७९/०२/१४ 

द्विनको ३.०० बजे 

३ प्रशासन, िेखा २०७९/०२/१५ 

द्विनको ३.०० बजे 

४ न्याय, कानून २०७९/०२/१६ 

द्विनको ३.०० बजे 
 

िामिका नं. १ 

मििीय पत्रको परीक्षा मदने सबै सेिा समूहका परीक्षाथीहरुको िामग परीक्षा भिन 

२०७९/०2/13 गिे शकु्रबार द्विनको 3.00 बजे 

क्र. 

सं. 

रोल नं.   उमे्मदवार 

संख्या 
परीक्षा केन्द्र 

देखख सम्म 

१ १ ६५३ २०० श्री छोरेपाटन मा.वव., छोरेपाटन, केन्र (क) 
२ ६५४ ११०० २०० श्री छोरेपाटन मा.वव., छोरेपाटन, केन्र (ख) 

mailto:gandakipsc2076@gmail.com
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३ ११०१ १६६१ २५० श्री छोरेपाटन मा.वव., छोरेपाटन, केन्र (ग) 
४ १६६२ २०९५ २०० श्री छोरेपाटन मा.वव., छोरेपाटन, केन्र (घ) 
५ २०९६ २६३२ २५० िोक सेवा आयोग पोखरा कायाविय, केन्र (क) 
६ २६३३ ३०७९ २०० िोक सेवा आयोग पोखरा कायाविय, केन्र (ख) 
७ ३०८० ३४२३ १६० श्री श्रीराम आिाभिु ववद्यािय, लसमिचौर, पोखरा 
८ ३४२४ ३८७४ २०० श्री जनवप्रय मा.वव., लसमिचौर, पोखरा, केन्र (क) 

९ ३८७५ ४३२० २०० श्री जनवप्रय मा.वव., लसमिचौर, पोखरा, केन्र (ख) 
१० ४३२१ ४७३३ २०० श्री पोखरा इन्न्जलनयररङ क्याम्पस, वफके¸ केन्र (क) 
११ ४७३४ ५१८१ २०० श्री पोखरा इन्न्जलनयररङ क्याम्पस, वफके¸ केन्र (ख) 
१२ ५१८२ ५६५७ २०० श्री िािबाराही मा.वव., बैिाम, पोखरा, केन्र (क) 

१३ ५६५८ ६१४१ २०० श्री िािबाराही मा.वव., बैिाम, पोखरा, केन्र (ख) 
१४ ६१४२ ६६९० २०० श्री बाराही मा.वव., मािेपाटन, पोखरा, केन्र (क) 

१५ ६६९१ ७२८६ २०० श्री बाराही मा.वव., मािेपाटन, पोखरा, केन्र (ख) 
१६ ७२८७ ७९५६ २०० श्री िमवस्थिी आिारभिु ववद्यािय, पस्यावङ, पोखरा 
१७ ७९५७ ८४९८ २०० श्री नववन मा.वव. गैह्रपाटन, केन्र (क), पोखरा 
१८ ८४९९ ९००३ २०० श्री नववन मा.वव. गैह्रपाटन, केन्र (ख), पोखरा 
१९ ९००४ ९४४२ २०० श्री कन्या मा.वव., नद्विपरु, पोखरा 
२० ९४४३ ९८९० १९० श्री कन्या क्याम्पस नद्विपरु केन्र (क) 

२१ ९८९१ १०३०७ २०० श्री कन्या क्याम्पस नद्विपरु केन्र (ख) 

२२ १०३०८ १०८३६ २०० श्री राविय मा.वव., टुुँलिखेि, पोखरा, केन्र (क) 

२३ १०८३७ ११३२० १६३ श्री राविय मा.वव., टुुँलिखेि, पोखरा, केन्र (ख) 
द्वितीय पत्र सबै समूहको परीक्षा द्विने परीक्षार्थीहरुको नामावली हेनन यहााँ Click गनननहोस ्

 

िामिका नं. २ 

प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन (सा.प्र.) समूहको िृिीय पत्रको परीक्षा मदने परीक्षाथीहरुको 

िामग परीक्षा  भिन 

२०७९/०२/१४ गिे शलनबार द्विनको 3.00 बजे 

क्र. 

सं. 

रोल नं.   उमे्मदवार 

संख्या 
परीक्षा केन्द्र 

देखख सम्म 

mailto:gandakipsc2076@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/12x65ithMKnmS9Ti932jQdSVfgh-ckHqa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12x65ithMKnmS9Ti932jQdSVfgh-ckHqa/view?usp=sharing
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१ १ ६६८ २०० श्री छोरेपाटन मा.वव., छोरेपाटन, केन्र (क) 
२ ६६९ ११३८ २०० श्री छोरेपाटन मा.वव., छोरेपाटन, केन्र (ख) 

३ ११३९ १७०० २५० श्री छोरेपाटन मा.वव., छोरेपाटन, केन्र (ग) 
४ १७०१ २१४३ २०० श्री छोरेपाटन मा.वव., छोरेपाटन, केन्र (घ) 
५ २१४४ २५३८ १८० श्री पािी मा.वव., मसु्िाङचोक केन्र (क) 

६ २५३९ ३०१७ २०० श्री पािी मा.वव., मसु्िाङचोक केन्र (ख) 
७ ३०१८ ३४५१ २०० िोक सेवा आयोग पोखरा कायाविय, केन्र (क) 
८ ३४५२ ३९०६ २०० िोक सेवा आयोग पोखरा कायाविय, केन्र (ख) 
९ ३९०७ ४२८८ १६० श्री श्रीराम आिाभिु ववद्यािय, लसमिचौर, पोखरा 
१० ४२८९ ४६९७ २०० श्री जनवप्रय मा.वव., लसमिचौर, पोखरा, केन्र (क) 

११ ४६९८ ५१५९ २०० श्री जनवप्रय मा.वव., लसमिचौर, पोखरा, केन्र (ख) 
१२ ५१६० ५६३८ २०० श्री पोखरा इन्न्जलनयररङ क्याम्पस, वफके¸ केन्र (क) 
१३ ५६३९ ६१३५ २०० श्री पोखरा इन्न्जलनयररङ क्याम्पस, वफके¸ केन्र (ख) 
१४ ६१३६ ६७२३ २०० श्री िािबाराही मा.वव., बैिाम, पोखरा, केन्र (क) 

१५ ६७२४ ७३२९ २०० श्री िािबाराही मा.वव., बैिाम, पोखरा, केन्र (ख) 
१६ ७३३० ८०१६ २०० श्री बाराही मा.वव., मािेपाटन, पोखरा, केन्र (क) 

१७ ८०१७ ८५५४ २०० श्री बाराही मा.वव., मािेपाटन, पोखरा, केन्र (ख) 
१८ ८५५५ ९०५५ २०० श्री िमवस्थिी आिारभिु ववद्यािय, पस्यावङ, पोखरा 
१९ ९०५६ ९५३८ २०० श्री नववन मा.वव. गैह्रपाटन, केन्र (क), पोखरा 
२० ९५३९ १०००७ २०० श्री नववन मा.वव. गैह्रपाटन, केन्र (ख), पोखरा 
२१ १०००८ १०४५२ २०० श्री कन्या मा.वव., नद्विपरु, पोखरा 
२२ १०४५३ ११०२४ १९० श्री कन्या क्याम्पस नद्विपरु केन्र (क) 

२३ ११०२५ ११३२० १०४ श्री कन्या क्याम्पस नद्विपरु केन्र (ख) 
तृतीय पत्र सा.प्र. समूहको परीक्षा द्विने परीक्षार्थीहरुको नामावली हेनन यहााँ Click गनननहोस ्

 

िामिका नं. ३ 

प्रशासन सेिा, िेिा समूहको िृिीय पत्रको परीक्षा मदने परीक्षाथीहरुको िामग 

परीक्षा भिन 

२०७९/०२/१५ आइिबार द्विनको 3.00 बजे 

mailto:gandakipsc2076@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1P1AmL1JtwYxZUxJrknEH_TIhXjpFWz-r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P1AmL1JtwYxZUxJrknEH_TIhXjpFWz-r/view?usp=sharing
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                                                                                                                               पोखरा, नेपाल। 
 

4 | P a g e   क्रमश... 
 

टेलिफोन नं :061-467873                        

वेबसाइट:  www.ppsc.gandaki.gov.np                             
इमेि: gandakipsc2076@gmail.com 

 

क्र. 

सं. 

रोल नं.   उमे्मदवार 

संख्या 
परीक्षा केन्द्र 

देखख सम्म 

१ १ ११७९ २०० श्री छोरेपाटन मा.वव., छोरेपाटन, केन्र (क) 
२ ११८० २०८६ २०० श्री छोरेपाटन मा.वव., छोरेपाटन, केन्र (ख) 

३ २०८७ ३३१३ २५० श्री छोरेपाटन मा.वव., छोरेपाटन, केन्र (ग) 
४ ३३१४ ४२०५ २०० श्री छोरेपाटन मा.वव., छोरेपाटन, केन्र (घ) 
५ ४२०६ ५०३६ १८० श्री पािी मा.वव., मसु्िाङचोक केन्र (क) 

६ ५०३७ ६११५ २०० श्री पािी मा.वव., मसु्िाङचोक केन्र (ख) 
७ ६११६ ७८०३ २५० िोक सेवा आयोग पोखरा कायाविय, केन्र (क) 
८ ७८०४ ९००५ २०० िोक सेवा आयोग पोखरा कायाविय, केन्र (ख) 
९ ९००६ १०१२८ २३५ श्री जनवप्रय मा.वव., लसमिचौर, पोखरा, केन्र (क) 

१० १०१२९ ११३१७ १९९ श्री जनवप्रय मा.वव., लसमिचौर, पोखरा, केन्र (ख) 
 

तृतीय पत्र लेखा समूहको परीक्षा द्विने परीक्षार्थीहरुको नामावली हेनन यहााँ Click गनननहोस ्

 

िामिका नं. ३ 

न्याय सेिा, कानून समूहको िृिीय पत्रको परीक्षा मदने परीक्षाथीहरुको िामग परीक्षा 

भिन 

२०७९/०२/१६ सोमबार द्विनको 3.00 बजे 

क्र. 

सं. 

रोल नं.   उमे्मदवार 

संख्या 
परीक्षा केन्द्र 

देखख सम्म 

१ १ ३०२६ २०० िोक सेवा आयोग पोखरा कायाविय, केन्र (क) 
२ ३०२७ ५६१३ २०० िोक सेवा आयोग पोखरा कायाविय, केन्र (ख) 
३ ५६१४ ९६६३ २०० श्री पोखरा इन्न्जलनयररङ क्याम्पस, वफके¸ केन्र (क) 
४ ९६६४ ११३१६ ११४ श्री पोखरा इन्न्जलनयररङ क्याम्पस, वफके¸ केन्र (ख) 

 

तृतीय पत्र न्याय सेवा कानून समूहको परीक्षा द्विने परीक्षार्थीहरुको नामावली हेनन यहााँ Click गनननहोस ्
 

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

यम बहादुर राना 

(अडिकृत छैट ) 

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

डसला बराल सापकोटा 

(अडिकृत सात ) 

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

दामोदर सुवेदी 

(अडिकृत दश )ं 

mailto:gandakipsc2076@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1BmQFbGwZr7YaPT3FkFVCuDA9Q4DHZGXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BmQFbGwZr7YaPT3FkFVCuDA9Q4DHZGXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eotmQxpZnsiZ9NOYJM6Dm2_3JVzZkqeU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eotmQxpZnsiZ9NOYJM6Dm2_3JVzZkqeU/view?usp=sharing
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5 | P a g e   क्रमश... 
 

टेलिफोन नं :061-467873                        

वेबसाइट:  www.ppsc.gandaki.gov.np                             
इमेि: gandakipsc2076@gmail.com 

 

 

द्रष्टब्यः  १ 

१.  परीक्षा सञ्चािन हुने मदन अप्रत्यामसि मिदा पनण गएमा पमन आयोगको पूिण सूचना मिना मनर्ाणररि कायणक्रम 

अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुने छैन । 

२.  परीक्षामा कािो मसी मात्र प्रयोग गनुणपनेछ । 

३.  परीक्षा भिनमा झोिा, मोबाइि फोन, क्यालु्किेटर, स्माटण घडी िगायि कुनै पमन मिद्युिीय उपकरणहरू िैजान 

मनषेर् गररएको छ । 

४.  िोमकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराइने छैन । 

५.  प्रिेश पत्र मिना कुनै पमन उमे्मदिारिाई परीक्षामा सखम्ममिि नगराइने हुुँदा प्रिेशपत्र अमनिायण रूपमा साथमा मिई 

परीक्षा सञ्चािन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिनमा आइपुगु्नपनेछ । 

६.  परीक्षामा प्रिेशपत्रसुँगै आफ्नो नागररकिा िा नेपाि सरकारबाट जारी भएको फोटो समेिको कुनै पररचयपत्र 

अमनिायण रूपमा मिई आउनुपनेछ । 

द्रष्टव्यः  २ 

 कोडभि-१९ सङ््कक्रमणबाट सुरडक्षत रहन परीक्षाथीले अडनवायय पालना गनुयपने थप डवषयहरू 

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गनुण अमघ उमे्मदिार स्वयमिे अमनिायण रुपमा माक्स, स्यामनटाइजर िथा आफ्नो िामग 

आिश्यक िानेपानीको व्यिस्था गनुण पनेछ । 

२.  उमे्मदिारिे परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गदाण र मनस्कुँ दा मभडभाड नगरी एकआपसमा दुई ममटरको दूरी कायम गनुण 

पनेछ । 

३.  परीक्षामा िमटएका जनशखििे मदएको मनदेशनको पूणण पािना गनुणपनेछ । 

४.  परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गदाण, बामहर मनस्कदा, शौचािय प्रयोग गनुणपदाण मभडभाड नगरी दूरी कायम 

गरी क्रमैसुँग िोमकएको स्थानमा जानुपनेछ । 

५,  परीक्षाथीहरू समूहमा भेिा हुने, कुराकानी गने गनुण हुुँदैन। 

६.  कोमभड-१९ बाट सङ््कक्रममि परीक्षाथीहरूका िामग मिशेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने हुुँदा सङ््कक्रममि 

परीक्षाथीिे आफू सङ््कक्रममि भएको जानकारी आयोगको सम्पकण  नम्बर ०६१-४६७८७३ मा सम्पकण  गरी अमिम 

जानकारी मदनुपनेछ ।   

mailto:gandakipsc2076@gmail.com

