
 

nf]s ;]jf cfof]u 

hn]Zj/ sfof{no, hn]Zj/ 
        

 

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

यस कायाालयको तपससल वमोसजमका सव.नं., सेवा/ समहु, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी(प्रासवसधक), सवसिन्न पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्र राख्ने उम्मेदवारहरुको सलसित परीक्षा सनम्न समसत, समय र 

स्थानमा संचालन हुने िएकोले सम्वसन्धत सबैको जानकारीका लासि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ ।  

 

सचूना नं.: ३१/०७७-७८  मममि: २०७७।१०।११ 

 

जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र : 

सव.नं. 

(०७६-७७) 
सेवा /समहू पद 

सलसित परीक्षा समसत 

र समय 

रोल नं. उम्मेदवार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दसेि सम्म 

११४०१ 
इसजज, सससिल, 

जनरल 
सब-इसजजसनयर 

२०७७।१०।२४ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

१५०००१ दसेि १५०१२९ सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
१२९ 

श्री साउथ एससयन क्यासम्िज इङ्सलस वोसडाङ्ि स्कुल., 

जलशे्वर । 

११४०२ 
इसजज, 

इलेसक्िकल, ज.इ. 
इलेसक्िससयन 

२०७७।१०।२६ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

१५०००१ दसेि १५००४६ सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
४६ श्री लोक सेवा आयोि, जलशे्वर कायाालयको परीक्षा हल । 

११४०३-

११४०४ 
इसजज, मेिोलोजी सहायक सनरीक्षक 

२०७७।११।०२ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

१५०००१ दसेि १५००२२ सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
२२ श्री लोक सेवा आयोि, जलशे्वर कायाालयको परीक्षा हल । 

११४०५-

११४१० 
इसजज, सि े सवेक्षक 

२०७७।११।०४ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

१५०००१ दसेि १५००७४ सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
७४ 

श्री साउथ एससयन क्यासम्िज इङ्सलस वोसडाङ्ि स्कुल, 

जलशे्वर । 

११४११ 
कृसष,         

ला.पो. एण्ड डे.डे. 
पश ुसेवा प्रासवसधक 

२०७७।११।०५ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

१५०००१ दसेि १५००२५ सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
२५ श्री लोक सेवा आयोि, जलशे्वर कायाालयको परीक्षा हल । 

११४१२-

११४१३ 

कृसष,         

िा.पो. तथा ि.ुसन. 

प्रासवसधक सहायक/ 

िाद्य सनरीक्षक 

२०७७।११।०६ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

१५०००१ दसेि १५०००९ सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
९ श्री लोक सेवा आयोि, जलशे्वर कायाालयको परीक्षा हल । 

क्रमश:................... 



 

nf]s ;]jf cfof]u 

hn]Zj/ sfof{no, hn]Zj/ 
        

सव.नं. 

(०७६-७७) 
सेवा /समहू पद 

सलसित परीक्षा समसत 

र समय 

रोल नं. उम्मेदवार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दसेि सम्म 

११४१४ 
सशक्षा, सश.प्र., 

सनरीक्षण 
प्रासवसधक सहायक 

२०७७।११।०८ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

१५०००१ १५०१५० १५० श्री एड्िान्स लनार सहमालयन मा.सव., जलशे्वर  क केन्र । 

१५०१५१ दसेि १५०२६७ सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
११७ श्री एड्िान्स लनार सहमालयन मा.सव., जलशे्वर  ि केन्र । 

११४१५-

११४१६ 

सशक्षा,  

पसु्तकालय सवज्ञान 
पसु्तकालय सहायक 

२०७७।११।१५ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

१५०००१ दसेि १५००४५ सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
४५ श्री लोक सेवा आयोि, जलशे्वर कायाालयको परीक्षा हल । 

 

 

सचूना नं.: ३२/०७७-७८  मममि: २०७७।१०।११ 

 

लहान परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र : 

सव.नं. 

(०७६-७७) 
सेवा /समहू पद 

सलसित परीक्षा समसत 

र समय 

रोल नं. उम्मेदवार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दसेि सम्म 

११४०१ 
इसजज, सससिल, 

जनरल 
सब-इसजजसनयर 

२०७७।१०।२४ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

२१०००१ दसेि २१००६४ सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
६४ 

 

श्री लक्ष्मण लसलता कुशवाहा मा.सव., लहान । 

११४०२ 
इसजज, 

इलेसक्िकल, ज.इ. 
इलेसक्िससयन 

२०७७।१०।२६ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

२१०००१ दसेि २१००२३ सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
२३ 

११४०३-

११४०४ 
इसजज, मेिोलोजी सहायक सनरीक्षक 

२०७७।११।०२ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

२१०००१ दसेि २१००२१ सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
२१ 

११४०५-

११४१० 
इसजज, सि े सवेक्षक 

२०७७।११।०४ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

२१०००१ दसेि २१००२६ सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
२६ 

क्रमश:................... 



 

nf]s ;]jf cfof]u 

hn]Zj/ sfof{no, hn]Zj/ 
        

सव.नं. 

(०७६-७७) 
सेवा /समहू पद 

सलसित परीक्षा समसत 

र समय 

रोल नं. उम्मेदवार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दसेि सम्म 

११४११ 
कृसष,         

ला.पो. एण्ड डे.डे. 
पश ुसेवा प्रासवसधक 

२०७७।११।०५ िते 

सवहानको ८:०० वजे 
२१०००१ का उम्मेदवार १ 

श्री लक्ष्मण लललता कुशवाहा मा.वव., लहान। 
११४१२-

११४१३ 

कृसष,         

िा.पो. तथा ि.ुसन. 

प्रासवसधक सहायक/ 

िाद्य सनरीक्षक 

२०७७।११।०६ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

२१०००१ दसेि २१०००४ सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
४ 

११४१४ 
सशक्षा, सश.प्र., 

सनरीक्षण 
प्रासवसधक सहायक 

२०७७।११।०८ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

२१०००१ २११०० १०० श्री लक्ष्मण लसलता कुशवाहा मा.सव., लहान  क केन्र । 

२१०१०१ दसेि २१०१७६ सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
७६ श्री लक्ष्मण लसलता कुशवाहा मा.सव., लहान  ि केन्र । 

११४१५-

११४१६ 

सशक्षा,  

पसु्तकालय सवज्ञान 
पसु्तकालय सहायक 

२०७७।११।१५ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

२१०००१ दसेि २१००१० सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
१० श्री लक्ष्मण लसलता कुशवाहा मा.सव., लहान । 

 

 

सचूना नं.: ३३/०७७-७८  मममि: २०७७।१०।११ 

 

बीरगंज परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र : 

सव.नं. 

(०७६-७७) 
सेवा /समहू पद 

सलसित परीक्षा समसत 

र समय 

रोल नं. उम्मेदवार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दसेि सम्म 

११४०१ 
इसजज, सससिल, 

जनरल 
सब-इसजजसनयर 

२०७७।१०।२४ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

२६०००१ दसेि २६००२१ सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
२१ 

 

श्री सिजदु्ध मा.सव., बीरिंज । 
११४०२ 

इसजज, 

इलेसक्िकल, ज.इ. 
इलेसक्िससयन 

२०७७।१०।२६ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

२६०००१ दसेि २६०००९ सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
९ 

क्रमश:................... 



 

nf]s ;]jf cfof]u 

hn]Zj/ sfof{no, hn]Zj/ 
        

सव.नं. 

(०७६-७७) 
सेवा /समहू पद 

सलसित परीक्षा समसत 

र समय 

रोल नं. उम्मेदवार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दसेि सम्म 

११४०३-

११४०४ 
इसजज, मेिोलोजी सहायक सनरीक्षक 

२०७७।११।०२ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

२६०००१ दसेि २६००१७ सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
१७ 

श्री सिजदु्ध मा.सव., बीरिंज । 

११४०५-

११४१० 
इसजज, सि े सवेक्षक 

२०७७।११।०४ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

२६०००१ दसेि २६००३० सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
३० 

११४११ 
कृसष,         

ला.पो. एण्ड डे.डे. 
पश ुसेवा प्रासवसधक 

२०७७।११।०५ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

२६०००१ दसेि २६०००५ सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
५ 

११४१२-

११४१३ 

कृसष,         

िा.पो. तथा ि.ुसन. 

प्रासवसधक सहायक/ 

िाद्य सनरीक्षक 

२०७७।११।०६ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

२६०००१ दसेि २६०००२ सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
२ 

११४१४ 
सशक्षा, सश.प्र., 

सनरीक्षण 
प्रासवसधक सहायक 

२०७७।११।०८ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

२६०००१ दसेि २६०११० सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
११० 

११४१५-

११४१६ 

सशक्षा,  

पसु्तकालय सवज्ञान 
पसु्तकालय सहायक 

२०७७।११।१५ िते 

सवहानको ८:०० वजे 

२६०००१ दसेि २६००११ सम्मका सवै 

उम्मेदवारहरु 
११ 

 

रष्टव्य १ :- 

१. परीक्षा िवनमा मोबाइल, अन्य इलेक्िोसनक्स सडिाइस र ब्याि(झोला) सनषेध िररएको छ । 

२. आयोिको पवूा सचूना सवना सनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थसित हुनेछैन । 

३. परीक्षामा कालो मसी माि प्रयोि िनुापनेछ । 

४. परीक्षाथीले असनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपिको साथमा नेपाली नािररकता प्रमाणपि वा सावाजसनक संस्थावाट जारी िएको पररचय िलु्ने कािजात सलई परीक्षा िवनमा आउनपुनेछ । 

५. अन्यि परीक्षा केन्र रासि दरिास्त स्वीकृत िराएका उम्मेदवारहरुलाई मासथ उल्लेसित परीक्षा केन्रमा ससम्मसलत िराइने छैन । 

 

क्रमश:................... 



 

nf]s ;]jf cfof]u 

hn]Zj/ sfof{no, hn]Zj/ 
        

 

 

रष्टव्य २ :- 

कोभिड-१९ सकं्रमणबाट सरुक्षऺत रहन परीऺाथील ेअननवार्य रुपमा पालन गनुयपने थप ववषर्हरू : 
१. परीक्षा केन्रमा प्रवेश िनुा असि उम्मेदवार स्वयमले कसम्तमा माक्स, स्यासनटाइजर तथा आफ्नो लासि िानेपानीको असनवाया व्यवस्था िनुा पनेछ । 

2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्रमा प्रवेश िदाा र सनस्कदा सिडिाड निरीकन एकआपसमा दईु समटरको दरूी कायम िनुापनेछ ।  

3. परीक्षामा िसटएका जनशसिले सदएको सनदेशनको पणूा पालना िनुापनेछ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्रमा प्रवेश िदाा, बासहर सनस्कदा, शौचालय प्रयोि िनुापदाा सिडिाड निररकन दरूी कायम िरी क्रमैसंि तोसकएको स्थानमा  जानपुनेछ । 

5. परीक्षाथीहरू समहूमा िेला हुने, कुराकानी िने िनुाहुदैन ।  

6. परीक्षाथीले उत्तरपसुस्तका बुझाउँदा आफ्नो उत्तरपसुस्तका िन्ती िरी उत्तरपसुस्तका बुझाई हस्ताक्षर िरी बासहर जानपुनेछ ।  

७. कोसिड-१९ बाट संक्रसमत  परीक्षाथीले परीक्षामा ससम्मसलत हुन परीक्षा हुनिुन्दा एकसदन अिावै मो.नं. ९८४९११११९९ मा असनवाया जानकारी िराउन ुपनेछ ।  

 

 

...............................                                                                                                                    ........................... 
   लक्ष्मीप्रसाद पोिरेल                                                                                        माधव सिसमरे 

      नायव सवु्वा                                                                                                                                                                                  शािा असधकृत  


