
विज्ञापन प्रकावित वमवतिः लि.प. कार्यक्रम प्रकालित लमततिः

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म p=;=

१ १७÷२०७५/७६ आ.प्र. बररष्ठ अद्वधकृत, प्रशासन, ७ ५

२ २०÷२०७५/७६ आ.ज. बररष्ठ अद्वधकृत, प्रशासन, ७ ८५

३ १८÷२०७५/७६ आ.प्र. अद्वधकृत, प्रशासन, ६ १४

४.१ १ ४०० ४००

४.२
श्री वज.पी कोइराला मेमोररयल 

(कमु्यवनटी) कलेज, विफल ।
४०१ ८०० ४००

४.३
श्री मनमोहन मेमोररयल कलेज, 

िोह्रखुटे्ट ।
८०१ १२०० ४००

४.४
श्री वपइए (PEA) एिोवियिन, जेविि 

मागग, थापाथली ।
१२०१ १६०० ४००

४.५
श्री एिइए (SEA) इविवनयररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथली ।
५६६

२०७५॰१२॰२४ गते 

द्वदनको २.०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७५॰१२॰२५ गते 

द्वदनको २.०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२१÷२०७५/७६

िंस्थानको पूिग प्रकावित विज्ञापन अनुिार देहाय िमोवजमका पदहरुको आ.प्र. र िुला प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखित परीक्षा देहाय बमोवजमको कायगक्रम अनुिार  वनम्न िमोवजमका 

परीक्षा भिनहरुमा िंचालन हुने व्यहोरा िम्वन्धित ििैको जानकारीका लावग यो िूचना प्रकावित गररएको छ ।

क्र.सं. द्वबज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

परीक्षा केन्द्र
रोल नं.

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा द्वनकाय तथा संगद्वित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालन शािा

आन्तररक र िुला प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखित परीक्षा काययक्रम र  परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना

तिकार्िः नेपाल िाद्य संस्थान @)&%÷!)÷$ @)&%÷!!÷)(

२०७५॰१२॰२६ गते 

द्वदनको २.०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७५॰१२॰२७ गते 

द्वदनको २.०० बजे 

(संयुक्त पत्र)अद्वधकृत (प्रशासन), ६
खिुा र 
समावेिी

श्री महेन्द्र भिन मा०वि०, 

िानोगौचरण ।

श्री महेन्द्र भिन मा०वि०, 

िानोगौचरण ।

सवै उमे्मदवारहरु

सवै उमे्मदवारहरु

१६०१ देखि बााँकी 

सवै
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म p=;=
क्र.सं. द्वबज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय
परीक्षा केन्द्र

रोल नं.

५.१ श्री जनप्रभात मा.वि., कावलमाटी । १ ४०० ४००

५.२ श्री पद्मोदय मा.वि., पुतवलिडक । ४०१ ८०० ४००

५.३
श्री एिइए (SEA) इविवनयररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथली ।
८०१ १२०० ४००

५.४ श्री ग्यालेन्धि पन्धिक सू्कल., ज्ञानेश्वर । १२०१ १६०० ४००

५.५
श्री महेन्द्र भिन मा०वि०, 

िानोगौचरण ।
१६०१ २००० ४००

५.६
श्री मनमोहन मेमोररयल कलेज, 

िोह्रखुटे्ट ।
२००१ २४०० ४००

५.७
श्री पािाङ्ग ल्हामु िेपाग मेमोररयल 

कलेज, िामाखुिी  ।
२४०१ २८०० ४००

५.८
श्री वज.पी कोइराला मेमोररयल 

(कमु्यवनटी) कलेज, विफल ।
२८०१ ३२०० ४००

५.९ श्री नू्य वमवलवनयम कलेज, िुकेधारा । ३२०१ ३६०० ४००

५.१०
श्री कलेज अफ इन्फरमेिन 

टेक्नोलोजी (CITE), तीनकुने ।
२७७

६ २३÷२०७५/७६ महििा मील अपरेटर, प्रा., ५
२०७५॰१२॰२९ गते 

द्वदनको ३.०० बजे
- १०

७ २४÷२०७५/७६ महििा द्वमल हेल्पर, प्रा., ४
२०७५॰१२॰२९ गते 

द्वदनको १.०० बजे
- ७

८.१ श्री जनप्रभात मा.वि., कावलमाटी । १ ४०० ४००

८.२ श्री पद्मोदय मा.वि., पुतवलिडक । ४०१ ८०० ४००

८.३
श्री एिइए (SEA) इविवनयररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथली ।
८०१ १४०० ६००

८.४
श्री वपइए (PEA) एिोवियिन, जेविि 

मागग, थापाथली ।
१४०१ २००० ६००

२५÷२०७५/७६ सहायक, प्रशासन, ४
खिुा र 
समावेिी

२०७५॰१२॰३० गते 

द्वदनको ११.०० बजे

२०७५॰१२॰३० गते 

द्वदनको २.०० बजे

२२÷२०७५/७६ बररष्ठ सहायक (प्रशासन), ५
२०७५॰१२॰२३ गते 

द्वदनको ११.०० बजे

२०७५॰१२॰२३ गते 

द्वदनको २.०० बजे

३६०१ देखि बााँकी 

सवै

सवै उमे्मदवारहरु

खिुा र 
समावेिी

श्री लोक िेिा आयोग केन्द्रीय 

कायागलय, अनामनगर ।
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म p=;=
क्र.सं. द्वबज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय
परीक्षा केन्द्र

रोल नं.

८.५ श्री ग्यालेन्धि पन्धिक सू्कल., ज्ञानेश्वर । २००१ २४०० ४००

८.६ श्री एन्धम्विन कलेज, नयााँ िानेश्वर । २४०१ २८०० ४००

८.७ श्री रत्नराज्यलक्ष्मी मा.वि., िानेश्वर । २८०१ ३२०० ४००

८.८
श्री महेन्द्र भिन मा०वि०, 

िानोगौचरण ।
३२०१ ३६०० ४००

८.९ श्री टंगाल मा.वि. टंगाल । ३६०१ ४००० ४००

८.१० श्री पद्मकन्या विद्याश्रम, वडन्धिबजार । ४००१ ४४०० ४००

८.११ श्री नन्दी मा.वि., निाल । ४४०१ ४८०० ४००

८.१२
श्री मनमोहन मेमोररयल कलेज, 

िोह्रखुटे्ट ।
४८०१ ५२०० ४००

८.१३
श्री पािाङ्ग ल्हामु िेपाग मेमोररयल 

कलेज, िामाखुिी  ।
५२०१ ५६०० ४००

८.१४ श्री आवििागद कलेज, िामाखुिी । ५६०१ ६००० ४००

८.१५ श्री विग्मा कलेज, स्रोहखुटे्ट । ६००१ ६४०० ४००

८.१६ श्री नू्य वमवलवनयम कलेज, िुकेधारा । ६४०१ ६८०० ४००

८.१७ श्री वििपुरी मा.वि., महाराजगि । ६८०१ ७२०० ४००

८.१८
श्री वज.पी कोइराला मेमोररयल 

(कमु्यवनटी) कलेज, विफल ।
७२०१ ७६०० ४००

८.१९ श्री प्रोवलवफक उ.मा.वि., धुम्वाराही । ७६०१ ८००० ४००

२५÷२०७५/७६ खिुा र 
समावेिी सहायक, प्रशासन, ४

२०७५॰१२॰३० गते 

द्वदनको ११.०० बजे

२०७५॰१२॰३० गते 

द्वदनको २.०० बजे
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म p=;=
क्र.सं. द्वबज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय
परीक्षा केन्द्र

रोल नं.

८.२०
श्री िगरमाथा मन्धिपल कलेज, 

वडन्धििजार ।
८००१ ८२०० २००

८.२१
श्री स्वप्न िावटका (SV) एकेडेमी, 

बुद्धनगर ।
८२०१ ८४०० २००

८.२२ श्री बानेश्वर क्याम्पि, िान्धिनगर । ८४०१ ८८०० ४००

८.२३
श्री कलेज अफ इन्फरमेिन 

टेक्नोलोजी (CITE), तीनकुने ।
३०६

द्रष्टब्यः 

 

gf/fo0fk|;fb 1jfnL

pk ;lrj

dfwa e08f/L 

zfvf clws[t

१. उमे्मदवारले उत्तरपुखिकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुयपनेछ ॰

२. प्रवेश पत्र द्ववना कुनै पद्वन उमे्मदवारवालाई परीक्षामा सखम्मद्वलत नगराइने हाँदा प्रवेशपत्र अद्वनवायय रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालन हनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ ॰

३. परीक्षा भवनमा मोबाइल फोन द्वनषेध गररएको छ ॰

४. परीक्षा संचालन हने द्वदन अप्रत्याद्वशत द्ववदा पनय गएमा पद्वन आयोगको पूवय सूचना द्ववना द्वनधायररत परीक्षा काययक्रम स्थद्वगत हने छैन ॰

२५÷२०७५/७६ खिुा र 
समावेिी सहायक, प्रशासन, ४

२०७५॰१२॰३० गते 

द्वदनको ११.०० बजे

२०७५॰१२॰३० गते 

द्वदनको २.०० बजे

८८०१  देखि बााँकी 

सवै
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