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नेपाल टेललकमको तह-४, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, सहायक पदको  
ललखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको संशोलित सूचना 

 

सूचना नं. १८१।०७८-७९, लमलत २०७९।०२।२८ 
 

 

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालयले सञ्चालन गन  नपेाल टेललकम (नपेाल दूरसञ्चार कम्पनी लललमटेड)को लमलत 
२०७८।०८।०३ गते प्रकाखशत तपलसलको ववज्ञापन नं., पद, सेवा, समूहको ललखित परीक्षाको परीक्षा कायाक्रम नेपाल 
सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्िी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको ववशषे अवस्थामा परीक्षा 
(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्िी मापदण्ड, २०७७ (संशोिन सवहत) को पालना गन  गराउने गरी यस कायाालयको सूचना 
नं. १८०।०७८-७९ (२०७९।०२।२७) बाट परीक्षा भवन कायम गररएकोमा उक्त सूचनाको ललखित परीक्षा भवन 
ताललकाको लस.नं. ९१ मा पद्मोदय मा.वव., पतुलीसडकको सट्टा दरवार हाई स्कूल (संस्कृत मा.वव.), रानीपोिरी कायम गरी 
तपलसलको लमलत, समय र स्थानमा ललखित परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्ित सबैको जानकारीको लालग यो संशोलित 
सूचना प्रकाखशत गररएको छ। तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मललत 
गराइने छैन। तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुन्दा कखम्तमा १ (एक) घण्टा अगावै पगु्न ुपन छ। परीक्षाथीहरूले 
अलनवाया रूपमा पालना गनुापन  ववषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेि गररएको छ। 

 

तपसिल 
 

परीक्षा कायाक्रम 

क्र. 

िौं. 
सिज्ञापन नौं. सकसिम पद, िेिा, िमूह, तह पत्र सिषर् परीक्षा समसत िमर् , अिसि र परीक्षा प्रणाली 

१. ८२/२०७८/७९ 
खुला तथा 

समावेशी 

सहायक, प्रशासन, 

प्रशासन, ४ 

प्रथम 
सामान्य ज्ञान र सामान्य 

ब द्धिक परीक्षण 

२०७९।०३।११ गते,बबहानको ११:०० बजे,  

४५ बमनेट  (वसु्तगत बहुवैकद्धिक) 

बितीय सेवा सम्बन्धी 
२०७९।०३।११ गते,बिनको १:०० बजे,  

२ घण्टा ३० बमनेट  (बवषयगत) 
ललखित परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं. संख्या परीक्षा भवन 

१ M-1 देखि M-200 सम्म 200 महेन्द्र भकुृटी मा.वव. (क), एकान्तकुना, लललतपरु 

२ M-201 देखि M-400 सम्म 200 महेन्द्र भकुृटी मा.वव. (ि), एकान्तकुना, लललतपरु 

३ M-401 देखि M-600 सम्म 200 नमूना मखछछन्द्र मा.वव., लगनिेल, लललतपरु 

४ M-601 देखि M-800 सम्म 200 प्रगलत खशक्षा सदन मा.वव., कुपण्डोल, लललतपरु 

५ M-801 देखि M-1000 सम्म 200 स्वप्नवावटका (एस.भी.) एकेडेमी (क), बदु्धनगर 

६ M-1001 देखि M-1200 सम्म 200 स्वप्नवावटका (एस.भी.) एकेडेमी (ि), बदु्धनगर 
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७ M-1201 देखि M-1400 सम्म 200 इनोभेवटभ इङ्गललस स्कूल, बदु्धनगर 

८ M-1401 देखि M-1600 सम्म 200 लालीगरुााँस राविय मा.वव., शंिमूल 

९ M-1601 देखि M-1800 सम्म 200 कोलम्बस कलेज, नयााँबानेश्वर 

१० M-1801 देखि M-2000 सम्म 200 वप्रलमयर कलेज, नयााँ बानेश्वर 

११ M-2001 देखि M-2200 सम्म 200 बानेश्वर बहमुिुी क्याम्पस (क), शाखन्तनगर 

१२ M-2201 देखि M-2400 सम्म 200 बानेश्वर बहमुिुी क्याम्पस (ि), शाखन्तनगर 

१३ M-2401 देखि M-2600 सम्म 200 लसद्धेश्वर मा.वव., शाखन्तनगर 

१४ M-2601 देखि M-2800 सम्म 200 भीमसेनगोला मा.वव., नयााँवानशे्वर 

१५ M-2801 देखि M-3000 सम्म 200 पेन्टागन इन्टरनेशनल कलेज (क), तीनकुन े

१६ M-3001 देखि M-3200 सम्म 200 पेन्टागन इन्टरनेशनल कलेज (ि), तीनकुन े

१७ M-3201 देखि M-3400 सम्म 200 वटट्रन कलेज (क), तीनकुन े

१८ M-3401 देखि M-3600 सम्म 200 वटट्रन कलेज (ि), तीनकुन े

१९ M-3601 देखि M-3800 सम्म 200 सरस्वती मा.वव. (क), कोटेश्वर 

२० M-3801 देखि M-4000 सम्म 200 सरस्वती मा.वव. (ि), कोटेश्वर 

२१ M-4001 देखि M-4200 सम्म 200 ग्रामर कलेज (क), सेतीओपी मागा, कोटेश्वर 

२२ M-4201 देखि M-4400 सम्म 200 ग्रामर कलेज (ि), सेतीओपी मागा, कोटेश्वर 

२३ M-4401 देखि M-4600 सम्म 200 रत्नराज्य मा.वव. (क), मध्यबानेश्वर 

२४ M-4601 देखि M-4800 सम्म 200 रत्नराज्य मा.वव. (ि), मध्यबानेश्वर 

२५ M-4801 देखि M-5000 सम्म 200 रत्नराज्य मा.वव. (ग), मध्यबानेश्वर 

२६ M-5001 देखि M-5200 सम्म 200 एखम्वसन कलेज (क), मध्यबानेश्वर 

२७ M-5201 देखि M-5400 सम्म 200 एखम्वसन कलेज (ि), मध्यबानेश्वर 

२८ M-5401 देखि M-5600 सम्म 200 शारदा मा.वव., लतलगंगा 

२९ M-5601 देखि M-5800 सम्म 200 टेक्सास कलेज अफ म्यानजेमेन्ट एण्ड आई.टी. (क), लसफल 
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३० M-5801 देखि M-6000 सम्म 200 टेक्सास कलेज अफ म्यानजेमेन्ट एण्ड आई.टी. (ि), लसफल 

३१ M-6001 देखि M-6200 सम्म 200 लिललयण्ट कलेज (क), लसफल 

३२ M-6201 देखि M-6400 सम्म 200 लिललयण्ट कलेज (ि), लसफल 

३३ M-6401 देखि M-6600 सम्म 200 बाल व्यवसायी मा.वव., लसफल 

३४ M-6601 देखि M-6800 सम्म 200 ररलायन्स इन्टरनशेनल एकेडेमी (क), चाववहल (गोवपकृष्ण हल पछालड) 

३५ M-6801 देखि M-7000 सम्म 200 ररलायन्स इन्टरनशेनल एकेडेमी (ि), चाववहल (गोवपकृष्ण हल पछालड) 

३६ M-7001 देखि M-7200 सम्म 200 अरुखणमा मा.वव. (क), बौद्ध  

३७ M-7201 देखि M-7400 सम्म 200 अरुखणमा मा.वव. (ि), बौद्ध 

३८ M-7401 देखि M-7600 सम्म 200 न्यू लमलेलनयम कलेज (क), सकेुिारा 

३९ M-7601 देखि M-7800 सम्म 200 न्यू लमलेलनयम कलेज (ि), सकेुिारा 

४० M-7801 देखि M-8000 सम्म 200 िकुललन इन्टरनेशनल कलेज (क), सकेुिारा 

४१ M-8001 देखि M-8200 सम्म 200 िकुललन इन्टरनेशनल कलेज (ि), सकेुिारा 

४२ M-8201 देखि M-8400 सम्म 200 प्रोललवफक मा.वव. (क), िमु्वाराही 

४३ M-8401 देखि M-8600 सम्म 200 प्रोललवफक मा.वव. (ि), िमु्वाराही 

४४ M-8601 देखि M-8800 सम्म 200 साउथ वेष्टना स्टेट कलेज (क), बसनु्िरा 

४५ M-8801 देखि M-9000 सम्म 200 साउथ वेष्टना स्टेट कलेज (ि), बसनु्िरा 

४६ M-9001 देखि M-9200 सम्म 200 हेराल्ड इन्टरनेशनल कलेज (क), बसनु्िरा 

४७ M-9201 देखि M-9400 सम्म 200 हेराल्ड इन्टरनेशनल कलेज (ि), बसनु्िरा 

४८ M-9401 देखि M-9600 सम्म 200 हेराल्ड इन्टरनेशनल कलेज (ग), बसनु्िरा 

४९ M-9601 देखि M-9800 सम्म 200 हेराल्ड इन्टरनेशनल कलेज (घ), बसनु्िरा 

५० M-9801 देखि M-10000 सम्म 200 खशवपरुी मा.वव. (क), महाराजगञ्ज 

५१ M-10001 देखि M-10200 सम्म 200 खशवपरुी मा.वव. (ि), महाराजगञ्ज 
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५२ M-10201 देखि M-10400 सम्म 200 पासाङ्ग ल्हाम ुमेमोररयल कलेज (+२ ब्लक) (क), सामािसुी 

५३ M-10401 देखि M-10600 सम्म 200 पासाङ्ग ल्हाम ुमेमोररयल कलेज (+२ ब्लक) (ि), सामािसुी 

५४ M-10601 देखि M-10800 सम्म 200 पासाङ्ग ल्हाम ुमेमोररयल कलेज (ब्याछलर ब्लक), सामािसुी 

५५ M-10801 देखि M-11000 सम्म 200 आखशवााद कलेज (क), सामािसुी 

५६ M-11001 देखि M-11200 सम्म 200 आखशवााद कलेज (ि), सामािसुी 

५७ M-11201 देखि M-11400 सम्म 200 ललंकन कलेज (क), सामािसुी 

५८ M-11401 देखि M-11600 सम्म 200 ललंकन कलेज (ि), सामािसुी 

५९ M-11601 देखि M-11800 सम्म 200 मनमोहन मेमोररयल कलेज (क), सोह्रिटेु्ट 

६० M-11801 देखि M-12000 सम्म 200 मनमोहन मेमोररयल कलेज (ि), सोह्रिटेु्ट 

६१ M-12001 देखि M-12200 सम्म 200 
काठमाडौं कलेज अफ सेन्ट्रल स्टेट (क), कालीमाटी, सोल्टी मोड 
(सीता पेट्रोल पम्प नखजकै) 

६२ M-12201 देखि M-12400 सम्म 200 
काठमाडौं कलेज अफ सेन्टर स्टेट (ि), कालीमाटी, सोल्टी मोड 
(सीता पेट्रोल पम्प नखजकै) 

६३ M-12401 देखि M-12600 सम्म 200 दक्षता इन्टरनशेनल कलेज, कालीमाटी 

६४ M-12601 देखि M-12800 सम्म 200 जनप्रभात मा.वव. (क), कालीमाटी 

६५ M-12801 देखि M-13000 सम्म 200 जनप्रभात मा.वव. (ि), कालीमाटी 

६६ M-13001 देखि M-13200 सम्म 200 जवुवल्यान्ट कलेज, कालीमाटी 

६७ M-13201 देखि M-13400 सम्म 200 कुलेश्वर मा.वव. (क), कुलेश्वर (फलफुल बजार नखजकै) 

६८ M-13401 देखि M-13600 सम्म 200 कुलेश्वर मा.वव. (ि), कुलेश्वर (फलफुल बजार नखजकै) 

६९ M-13601 देखि M-13800 सम्म 200 कुलेश्वर आवासीय मा.वव, कुलेश्वर हाइट 

७० M-13801 देखि M-14000 सम्म 200 जनमैत्री बहमुिुी क्याम्पस (क), कुलेश्वर  

७१ M-14001 देखि M-14200 सम्म 200 जनमैत्री बहमुिुी क्याम्पस (ि), कुलेश्वर  

७२ M-14201 देखि M-14400 सम्म 200 परोपकार आदशा मा.वव. (क), भीमसेनस्थान 
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७३ M-14401 देखि M-14600 सम्म 200 परोपकार आदशा मा.वव. (ि), भीमसेनस्थान 

७४ M-14601 देखि M-14800 सम्म 200 ववश्वलनकेतन मा.वव. (क), लत्रपरेुश्वर  

७५ M-14801 देखि M-15000 सम्म 200 ववश्वलनकेतन मा.वव. (ि), लत्रपरेुश्वर  

७६ M-15001 देखि M-15200 सम्म 200 क्याखम्पयन काठमाडौं  स्कूल, गहनापोिरी 

७७ M-15201 देखि M-15400 सम्म 200 नन्दी मा.वव. (क), नागपोिरी, नक्साल 

७८ M-15401 देखि M-15600 सम्म 200 नन्दी मा.वव. (ि), नागपोिरी, नक्साल 

७९ M-15601 देखि M-15800 सम्म 200 महेन्द्र भवन मा.वव. (क), सानोगौचरन 

८० M-15801 देखि M-16000 सम्म 200 महेन्द्र भवन मा.वव. (ि), सानोगौचरन 

८१ M-16001 देखि M-16200 सम्म 200 टंगाल मा.वव. (क), टंगाल 

८२ M-16201 देखि M-16400 सम्म 200 टंगाल मा.वव. (ि), टंगाल 

८३ M-16401 देखि M-16600 सम्म 200 नेपाल यवुक मा.वव. (क), पकनाजोल 

८४ M-16601 देखि M-16800 सम्म 200 नेपाल यवुक मा.वव. (ि), पकनाजोल 

८५ M-16801 देखि M-17000 सम्म 200 जनकनाथ स्मलृत मा.वव. (क), लैनचौर 

८६ M-17001 देखि M-17200 सम्म 200 जनकनाथ स्मलृत मा.वव. (ि), लैनचौर 

८७ M-17201 देखि M-17400 सम्म 200 शान्ती ववद्या गहृ (क), लैनचौर 

८८ M-17401 देखि M-17600 सम्म 200 शान्ती ववद्या गहृ (ि), लैनचौर 

८९ M-17601 देखि M-17800 सम्म 200 जदु्धोदय मा.वव. (क), क्षेत्रपाटी 

९० M-17801 देखि M-18000 सम्म 200 जदु्धोदय मा.वव. (ि), क्षेत्रपाटी 

९१ M-18001 देखि M-18200 सम्म 200 दरवार हाई स्कूल (संस्कृत मा.वव.), रानीपोिरी 

९२ M-18201 देखि M-18400 सम्म 200 सवहद शकु्र मा.वव., अद्धैतमागा, परुानो बसपाका  

९३ M-18401 देखि M-18600 सम्म 200 सगरमाथा मखल्टपल कलेज, लडल्लीबजार  

९४ M-18601 देखि M-18800 सम्म 200 ववजयस्मारक मा.वव. (क), लडल्लीबजार 
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लोक सेवा आयोग 

काठमाड ौं कार्ाालर् 

(परीक्षा शाखा) 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं. संख्या परीक्षा भवन 

९५ M-18801 देखि M-19000 सम्म 200 ववजयस्मारक मा.वव. (ि), लडल्लीबजार 

९६ M-19001 देखि M-19200 सम्म 200 ग्यालेक्सी पखब्लक स्कूल (क), ज्ञानेश्वर 

९७ M-19201 देखि M-19400 सम्म 200 ग्यालेक्सी पखब्लक स्कूल (ि), ज्ञानेश्वर 

९८ M-19401 देखि M-19600 सम्म 200 सूयोदय मा.वव., घटे्टकुलो 

९९ M-19601 देखि M-19800 सम्म 200 मेगा कलेज (क), बवरमहल 

१०० M-19801 देखि M-20000 सम्म 200 मेगा कलेज (ि), बवरमहल 

१०१ M-20001 देखि M-20200 सम्म 200 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय (क), अनामनगर 

१०२ M-20201 देखि M-20318 सम्म 118 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय (ि), अनामनगर 

द्रष्टव्य १:-   

1. परीक्षा सञ्चालन हुने बिन अप्रत्याबशत बविा पनन गएमा पबन आयोगको पूवन सूचना बवना बनर्ानररत कायनक्रम अनुसारको परीक्षा स्थबगत हुने छैन ।  

2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुनपनेछ । वसु्तगत उत्तरपुद्धस्तकामा बससाकलमको प्रयोग गनन पाइने छैन ।   

3. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्र ोबनक बडभाइसहरु लैजान बनषेर् गररएको छ। वसु्तगत परीक्षामा क्यालु्कलेटर प्रयोग गनन 

पाइने छैन ।  

4. वसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अङ  गे्रजी ठूलो अक्षर  Capital Letter) मा A, B, C, D लेद्धखएको उत्तरलाई 

मात्र मान्यता बिइनेछ ।  

5. प्रवेश पत्र बवना कुनै पबन उमे्मिवारलाइन  परीक्षामा सद्धम्मबलत नगराइने हुुँिा प्रवेशपत्र अबनवायन रूपमा साथमा बलइन  परीक्षा सौंचालन हुनुभन्दा 

कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ । 

6. परीक्षामा प्रवेश-पत्र सुँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अबनवायन रूपमा बलइन  

आउनुपनेछ। 

द्रष्टव्य २:- कोसिड-१९ िौंक्रमणबाट िुरसक्षत रहन परीक्षार्थीले असनिार्ा पालना गनुापने र्थप सिषर्हरू: 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुन अबघ उमे्मिवार स्वयौंले कद्धम्तमा माक्स, स्याबनटाइजर तथा आफ्नो लाबग बपउने पानीको अबनवायन व्यवस्था गनुन पनेछ । 

2. उमे्मिवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिान र बनस्किा बभडभाड नगरीकन एकआपसमा भ बतक िूरी कायम गनुन पनेछ । 

3. परीक्षामा खबटएका जनशद्धिले बिएको बनिेशनको पूणन पालना गनुनपनेछ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिान, बाबहर बनस्किा, श चालय प्रयोग गनुनपिान बभडभाड नगररकन िूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोबकएको 

स्थानमा जानुपने छ । 

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गनन पाइने छैन । 

6. कोबभड-१९ बाट सौंक्रबमत परीक्षाथीहरूका लाबग बवशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँिा सौंक्रबमत परीक्षाथीले आफू सौंक्रबमत भएको जानकारी यस 

कायानलयको टेबलफोन नौं. ०१-४७७१९८५ वा मोवाइनल नम्बर ९८४१७७७६७०, ९८४१४३४५९१, ९८४९४०९४०९  वा नेपाल टेबलकम (नेपाल 

िूरसञ्चार कम्पनी बलबमटेड)को मोवाईल नौं  ९८५११०५०२२ वा ४२१०४१५, ४२१०४१६, ४२१०४७३ मा सम्पकन  गरी अबिम जानकारी बिनु पनेछ। 

 

 
 
 

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

(उपेन्द्रबहािुर पुन) 

कम्प्युटर अपरेटर 

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

(लक्ष्मीप्रसाि पराजुली) 

शाखा अबर्कृत 

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

(चन्द्रकान्त बनर ला) 

उपसबचव 
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