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नेपाल िाद्य संस्थानको पूिव प्रकावशत कायवक्रम अनुसाि िेहायका पिहरुको िुला प्रद्वतयोद्वितात्मक विखखत पिीक्षा वनम्न बमोवजमका पिीक्षा भिनहरुमा संचािन हुने 

व्यहोिा सम्बखित सबैको जानकािीको िावग यो सूचना प्रकावशत गरिएको छ ।

क्र.

सं.
द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह, तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय
उ.सं. परीक्षा भवन

रोल नं.
उ.सं.

लोक सेवा आयोि

सुरक्षा द्वनकाय तथा संिद्वित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालन शािा

@)&$÷!@÷@@द्वलखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम िररएको सूचना

Page 1 of 3



प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

क्र.

सं.
द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह, तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय
उ.सं. परीक्षा भवन

रोल नं.
उ.सं.

1 श्री महेन्द्र भिन मा०वि०, सानोगौचिण । १ ६०० ६००

2 श्री मनमोहन मेमोरियि किेज, सोह्रखुटे्ट । ६०१ १२०० ६००

3 श्री जनप्रभात मा.वि., काविमाटी । १२०१ १८०० ६००

4
श्री मिन भण्डािी  मेमोरियि किेज, 

अनामनगि ।
१८०१ २४०० ६००

5
श्री किेज अफ इन्फिमेशन टेक्नोिोजी 

(CITE), तीनकुने ।
३१०

17163 1 श्री जनमैत्री क्याम्पस, कुिेश्वि हाइट । १ ६०० ६००

2 श्री कुिेश्वि आिास मा.वि.,कुिेश्वि हाइट । ६०१ १२०० ६००

3 श्री जनप्रभात मा.वि., काविमाटी । १२०१ १८०० ६००

4 श्री जनकनाथ मा०वि०, िैनचौि । १८०१ २४०० ६००

5 श्री शाखि विद्या गृह मा.वि., िैनचौि । २४०१ ३००० ६००

6
श्री पासाङ्ग ल्हामु शेपाव मेमोरियि किेज, 

सामाखुशी  ।
३००१ ३६०० ६००

7 श्री आवशिावि किेज, सामाखुशी । ३६०१ ४२०० ६००

8 श्री गुह् येश्विी मा वि,  वसनामंगि । ४२०१ ४८०० ६००

9 श्री मनमोहन मेमोरियि किेज, सोह्रखुटे्ट । ४८०१ ५४०० ६००

10 श्री वसग्मा किेज, स्रोहखुटे्ट । ५४०१ ६००० ६००

11 श्री नू्य वमविवनयम किेज, सुकेिािा । ६००१ ६६०० ६००

12 श्री पशुपवत बहुमुखी क्याम्पस, वमत्रपाकव  । ६६०१ ७२०० ६००

13
श्री नेशनि किेज, चप्पि कािखाना अगाडी, 

प्रगतीटोि, िुम्वािाही ।
७२०१ ७६०० ४००

14 श्री कखििेशन सु्कि, िुम्वािाही । ७६०१ ७८०० २००

15 श्री िेडन किेज, सामाखुशी । ७८०१ ८४०० ६००

16 श्री प्रोविवफक उ.मा.वि., िुम्वािाही । ८४०१ ९००० ६००

17 श्री वशिपुिी मा.वि., महािाजगि । ९००१ ९६०० ६००

२४०१ िेखख बााँकी 

सिै ।

2710

३०/२०७३/७४
खुिा ि 

समािेशी
सहायक, प्रशासन, ४

२०७५।०१।२२ गते  

विहान ११.०० बजे

२०७५।०१।२२ गते 

विनको २.०० बजे
8

7 २५/२०७३/७४
खुिा ि 

समािेशी
अविकृत, प्रशासन, ६

२०७५।०१।१३ गते विनको 

३.०० बजे

२०७५।०१।१४ गते विनको 

३.०० बजे

Page 2 of 3



प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

क्र.

सं.
द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह, तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय
उ.सं. परीक्षा भवन

रोल नं.
उ.सं.

18
श्री वज.पी कोइिािा मेमोरियि (कमु्यवनटी) 

किेज, वसफि ।
९६०१ १०२०० ६००

19
श्री मिन भण्डािी  मेमोरियि किेज, 

अनामनगि ।
१०२०१ १०८०० ६००

20 श्री टंगाि मा.वि. टंगाि । १०८०१ ११४०० ६००

21 श्री नन्दी मा.वि., नक्साि । ११४०१ १२००० ६००

22 श्री ग्यािेखक्स पखिक सू्कि., ज्ञानेश्वि । १२००१ १२६०० ६००

23 श्री पद्यमकन्या विद्याश्रम , वडखिबजाि । १२६०१ १३२०० ६००

24 श्री महेन्द्र भिन मा०वि०, सानोगौचिण । १३२०१ १३८०० ६००

25 श्री विश्ववनकेतन मा.वि., वत्रपुिेश्वि । १३८०१ १४४०० ६००

26 श्री ित्निाज्यिक्ष्मी मा.वि., िानेश्वि । १४४०१ १५००० ६००

27 श्री एखम्वसन किेज, नयााँ िानेश्वि । १५००१ १५६०० ६००

28 श्री बानेश्वि क्याम्पस, शाखिनगि । १५६०१ १६२०० ६००

29
श्री एसइए (SEA) इविवनयरिङ्ग एकेडेमी, 

थापाथिी ।
१६२०१ १६८०० ६००

30
श्री किेज अफ इन्फिमेशन टेक्नोिोजी 

(CITE), तीनकुने ।
३६३

द्रष्टब्यः 
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३. पिीक्षा भिनमा मोिाइल फोन द्वनषेध गरिएको छ ।
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१६८०१ िेखख बााँकी 
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१. उमे्मििाििे उत्तिपुखिकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुवपनेछ ।
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