
निकायः विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७६/१०/१७

प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

- १००
श्री िनिोहन िेिोरियल कलेज, 

सोह्रखुटे्ट ।
१ १००

- १००
श्री िहेन्द्र भिन िा.वि., 

सानोगौचिण ।
१०१ २००

- १०० श्री टंगाल िा.वि. टंगाल । २०१ ३००

- १०० श्री नन्दी िा.वि., नक्साल । ३०१ ४००

- १०० श्री नू्य विवलवनयि कलेज, सुकेधािा ४०१ ५००

- १०० श्री गुहे्यश्विी िा.वि., वसनािङ्गल । ५०१ ६००

- १००
श्री िानेश्वि बहुिुखी क्याम्पस, 

िान्तिनगि ।
६०१ ७००

- १०० श्री ित्निाज्यलक्ष्मी िा.वि., िानेश्वि । ७०१ ८००

- १००
श्री स्वप्न िावटका (SV) एकेडेिी, 

बुद्धनगि ।
८०१ ९००

िुला र समावेशी तर्फ को नलखित परीक्षा कायफक्रम तथा परीक्षा केन्द्र निर्ाफरण गररएको सूचिा

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालि शािा

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

नलखित परीक्षा नमनत र समय उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

कािमाण्ड ंउपत्यका िािेपािी नलनमटेड
वल.प. काययक्रि 

प्रकावित विवतिः
२०७७/१०/१९

नलनमटेडको पूिय प्रकावित विज्ञापन अनुसाि िुला तथा समावेशी  तर्फ को प्रनतयोनगतात्मक नलखित परीक्षा कायफक्रम तथा परीक्षा केन्द्र  देहाय बिोवजि कायि गरिएको हुुँदा सम्बन्तित सबैको जानकािीका लावग यो 

सूचना प्रकावित गरिएको छ ।

ओभिवसयि, प्राविवधक, वसवभल, ५
२०७७ फागुन ८ 

विहानको ११:०० बजे
१ ४४-४६/०७६/०७७

खुला तथा 

सिािेिी
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प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
नलखित परीक्षा नमनत र समय उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

- १००
श्री दिबाि हाई सू्कल (संसृ्कत 

िाध्यविक विद्यालय), िानीपोखिी ।
९०१ १०००

- १००
श्री दिबाि हाई सू्कल (भानु 

िाध्यविक विद्यालय), िानीपोखिी ।
१००१ ११००

- १०९ श्री पद्मोदय िा.वि., पुतवलसडक । ११०१ १२०९

- १०० श्री पद्मोदय िा.वि., पुतवलसडक । १ १००

- ५४
श्री सगििाथा िन्तिपल कलेज, 

वडन्तििजाि ।
१०१ १५४

३ ५९/०७६/०७७ िवहला
िरिष्ठ ल्याब टेन्तिवसयन, प्राविवधक, गुणस्ति, 

५

२०७७ फागुन ९ वदनको 

२:०० बजे
- ३२

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय 

कायायलय, अनािनगि ।
१ ३२

४ ५०-५१/०७६/०७७
खुला तथा 

िधेसी
ओभिवसयि, प्राविवधक, सूचना प्रविवध, ५

२०७७ फागुन १० 

वदनको २:०० बजे

२०७७ फागुन ११ वदनको 

२:०० बजे
४२

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय 

कायायलय, अनािनगि ।
१ ४२

१००

श्री िनिोहन िेिोरियल कलेज, 

बालाजु ।

(जनिैत्री अस्ताल सुँगै)

१ १००

७५
श्री एनवसए (NCA) कलेज अफ 

िेनेजिेण्ट, अनुपिागय, िीनभिन ।
१०१ १७५

६ ५४-५७/०७६/०७७
खुला तथा 

सिािेिी
िरिष्ठ लेखा सहायक, प्रिासन, लेखा, ५

२०७७ फागुन १४ 

वदनको २:०० बजे
११२

श्री स्वप्न िावटका (SV) एकेडेिी, 

बुद्धनगि ।
१ ११२

२०७७ फागुन १२ 

वदनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२ ४७-४९/०७६/०७७
खुला तथा 

सिािेिी

ओभिवसयि, प्राविवधक, इलेक्ट्र ो िेकावनकल, 

५

४४-४६/०७६/०७७
खुला तथा 

सिािेिी
ओभिवसयि, प्राविवधक, वसवभल, ५

२०७७ फागुन ८ 

विहानको ११:०० बजे
१

२०७७ फागुन १३ 

वदनको २:०० बजे
५ ५२-५३/०७६/०७७

खुला तथा 

िधेसी
िरिष्ठ प्रिासन सहायक, प्रिासन, प्रिासन, ५

२०७७ फागुन ८ वदनको 

२:०० बजे
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प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
नलखित परीक्षा नमनत र समय उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

१००
श्री िहेन्द्र भिन िा.वि., 

सानोगौचिण ।
१ १००

१०० श्री टंगाल िा.वि. टंगाल । १०१ २००

१०० श्री नन्दी िा.वि., नक्साल । २०१ ३००

१०० श्री नू्य विवलवनयि कलेज, सुकेधािा ३०१ ४००

१०० श्री गुहे्यश्विी िा.वि., वसनािङ्गल । ४०१ ५००

१०० श्री ित्निाज्यलक्ष्मी िा.वि., िानेश्वि । ५०१ ६००

१००
श्री एनवसए (NCA) कलेज अफ 

िेनेजिेण्ट, अनुपिागय, िीनभिन ।
६०१ ७००

१००
श्री सगििाथा िन्तिपल कलेज, 

वडन्तििजाि ।
७०१ ८००

१५२

श्री िनिोहन िेिोरियल कलेज, 

बालाजु ।

(जनिैत्री अस्ताल सुँगै)

८०१ ९८५

८ ५८/०७६/०७७ खुला
िरिष्ठ कम्प्युटि अपिेटि, प्राविवधक, सूचना 

प्रविवध, ५

२०७७ फागुन १५ 

वदनको ३:०० बजे
- ८४

श्री सगििाथा िन्तिपल कलेज, 

वडन्तििजाि ।
१ ८४

९ ३७-३८/०७६/०७७
िवहला तथा 

आ.ज.

सहायक प्रिासन अवधकृत, प्रिासन, 

प्रिासन, ६

२०७७ फागुन १७ 

वदनको २:०० बजे
१०२

श्री िनिोहन िेिोरियल कलेज, 

बालाजु ।

(जनिैत्री अस्ताल सुँगै)

१ १०२

१० ४०-४३/०७६/०७७
खुला तथा 

सिािेिी
सहायक लेखा अवधकृत, प्रिासन, लेखा, ६

२०७७ फागुन १८ 

वदनको २:०० बजे
९४

श्री सगििाथा िन्तिपल कलेज, 

वडन्तििजाि ।
१ ९४

११ ६०/०७६/०७७ िवहला िरिष्ठ कानून सहायक, प्रिासन, कानून, ५
२०७७ फागुन १९ 

विहानको ८:०० बजे
- १६

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय 

कायायलय, अनािनगि ।
१ १६

२०७७ फागुन १६ 

वदनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७७ फागुन १४ 

वदनको २:०० बजे

२०७७ फागुन १५ 

विहानको ११:०० बजे
७ ३०-३३/०७६/०७७

खुला तथा 

सिािेिी
इविवनयि, प्राविवधक, वसवभल, ७
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प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
नलखित परीक्षा नमनत र समय उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

१२ ६१-६२/०७६/०७७
खुला तथा 

िवहला

हेवभ इकु्यपे्मण्ट डर ाइभि, प्राविवधक, इलेक्ट्र ो 

िेकावनकल, ५

२०७७ फागुन १९ 

विहानको ८:०० बजे
- १६

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय 

कायायलय, अनािनगि ।
१ १६

१३ २८/०७६/०७७ िवहला सहायक प्रबिक, प्राविवधक, वसवभल, ८
२०७७ फागुन १९ 

वदनको २:०० बजे

२०७७ फागुन २० 

वदनको २:०० बजे
१ १ १

१४ ३५/०७६/०७७ आ.प्र. लेखा अवधकृत, प्रिासन, लेखा, ७ २ १ २

१५ ३६/०७६/०७७ िवहला लेखा अवधकृत, प्रिासन, लेखा, ७ २३ १ २३

१६ ३४/०७६/०७७ िवहला केविष्ट, प्राविवधक, गुणस्ति, ७
२०७७ फागुन १९ 

वदनको २:०० बजे

२०७७ फागुन २० 

वदनको २:०० बजे
२२

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय 

कायायलय, अनािनगि ।
१ २२

द्रष्टब्यः 

१.  पिीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुयअवि उमे्मदिािले  िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यानिटाइजर र िािेपािी सिेत वलई आउनु पनेछ।

२.   पिीक्षाथी पिीक्षाको लावग तोवकएको सिय भन्दा एक घण्टा अगावै पिीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   पिीक्षाथीहरु पिीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गदाय, बावहि वनस्कुँ दा ि िौचालय प्रयोग गनुय पदाय वभडभाड नगरिकन २ (दुई) नमटरको दूरी कायम गरी क्रिैसुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।

४.   पिीक्षाथीहरु सिूहिा भेला हुने, कुिाकानी गने गनुय हुुँदैन । 

५.   पिीक्षाथीले उत्तिपुन्तस्तकािा लेन्तखसके पश्चात बाुँकी िहेको उत्तरपुखिकाको िाली स्थाि स्वयंले काटी बुझाउनु पनेछ ।

६.   पिीक्षािा खवटएका जनिन्तक्तले वदएको वनदेिनको पूणय पालना गनुय पनेछ ।

राजु सत्याल नारायणप्रसाद  ज्ञवाली

२०७७ फागुन १९ 

वदनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

कोनिड - १९ संक्रमणको समयमा सुरनक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि नदिुपिे थप नवषयहरु

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय 

कायायलय, अनािनगि ।
२०७७ फागुन २० 

वदनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

शाखा अधिकृत उपसधिव

१.  उमे्मदवारले उत्तरपुखिकामा कालो मसी िएको डटपेि/कलम मात्र प्रयोग गिुफपिेछ ।

२. प्रवेश पत्र नविा कुिै पनि उमे्मदवारवालाई परीक्षामा सखम्मनलत िगराइिे हुँदा प्रवेशपत्र अनिवायफ रुपमा साथमा नलई परीक्षा संचालि हिुिन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा िविमा आइपुगु्नपिेछ ।

३. परीक्षा िविमा झोला, मोिाइल र्ोि तथा अन्य इलोक्ट्र ोनिक्स नडिाइसहरु लैजाि निषेर् गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालि हिे नदि अप्रत्यानशत नवदा पिफ गएमा पनि आयोगको पूवफ सूचिा नविा निर्ाफररत परीक्षा कायफक्रम स्थनगत हिे छैि ।

५. विुगत िहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अङ््गरेजी िुलो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D लेखिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता नदइिे छ ।

६. परीक्षामा सम्बखित निकायिाट जारी िएको प्रवेश पत्र संगै आफ्िो िागररकता वा िेपाल सरकारिाट जारी िएको र्ोटो समेतको कुिै पररचयपत्र अनिवायफ रुपमा नलई आउिु पिेछ ।
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