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खररदार वा सो सरह पदको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

यस  कायाालयको  वि.नं. ११३१०-११३१६/०७६-७७ (खलुा,समािेशी), संयकु्त तथा एवककृत परीक्षा प्रणाली अन्तगात रा.प.अन.ं वितीय श्रेणी, 

खररदार िा सो सरह पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्र राख्न ेउम्मदेिारहरुको प्रथम चरणको  सामान्य ज्ञान र सामान्य बौविक परीक्षण 

परीक्षा वनम्न वमवत, समय र स्थानमा संचालन हुने भएकोले सम्िवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

 

परीक्षा काययक्रम : 

वस.नं. वि.नं. पद, श्रेणी वलवखत परीक्षा वमवत र समय 

१ ११३१०-११३१६/०७६-७७ (खलुा,समािेशी) 
खररदार िा सो सरह,       

रा.प.अन.ं वितीय (अप्राविवधक) 

२०७७।११।२९ गते वदनको ११:०० िजे 

(४५ वमनेट) 
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जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र : 

वस.नं. 
रोल नं. उम्मेदिार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दवेख सम्म 

१ १५०००१ १५०१५० १५० श्री सकुदिे मा.वि., सगुा, जलशे्वर (क) केन्र । 

२ १५०१५१ १५०३०० १५० श्री सकुदिे मा.वि., सगुा, जलशे्वर (ख) केन्र । 

३ १५०३०१ १५०४५० १५० श्री न्य ुमोडान मा.वि., जलशे्वर (क) केन्र । 

४ १५०४५१ १५०६०० १५० श्री न्य ुमोडान मा.वि., जलशे्वर (ख) केन्र । 

५ १५०६०१ १५०७५० १५० श्री न्य ुमोडान मा.वि., जलशे्वर (ग) केन्र । 

६ १५०७५१ १५०९०० १५० श्री ल.च.म.ु मा.वि., जलशे्वर (क) केन्र । 

७ १५०९०१ १५१०५० १५० श्री ल.च.म.ु मा.वि., जलशे्वर (ख) केन्र । 

८ १५१०५१ १५१२०० १५० श्री एड्भान्स लनार वहमालयन मा.वि., जलशे्वर (क) केन्र । 

९ १५१२०१ १५१३५० १५० श्री एड्भान्स लनार वहमालयन मा.वि., जलशे्वर (ख) केन्र । 

१० १५१३५१ १५१५०० १५० श्री साउथ एवसयन क्यावम्िज ई.िोवडाङ्ग स्कुल, जलशे्वर (क) केन्र । 

११ १५१५०१ १५१६०० १०० श्री साउथ एवसयन क्यावम्िज ई.िोवडाङ्ग स्कुल, जलशे्वर (ख) केन्र । 

१२ १५१६०१ १५१७५० १५० श्री महने्र आदशा मवहला मा.वि., जलशे्वर (क) केन्र । 

१३ १५१७५१ १५१९०० १५० श्री महने्र आदशा मवहला मा.वि., जलशे्वर (ख) केन्र । 

१४ १५१९०१ १५२०५० १५० श्री वशशजु्ञान वनकुञ्ज ई.िोवडाङ्ग स्कुल, जलशे्वर । 

१५ १५२०५१ १५२२१० १६० श्री विणा विद्या मवन्दर, हवस्पटलचौक, जलशे्वर ।  

१६ १५२२११ १५२३६० १५० श्री जानकी परीक्षण मा.वि., प्रकौली, जलशे्वर । 

१७ १५२३६१ १५२५१० १५० श्री दामोदर एकेडमी, प्रकौली, जलशे्वर (क) केन्र । 

१८ १५२५११ १५२६६० १५० श्री दामोदर एकेडमी, प्रकौली, जलशे्वर (ख) केन्र । 

१९ १५२६६१ १५२८१० १५० श्री रा.वि.म. क्याम्पस, जलशे्वर (क) केन्र । 

२० १५२८११ १५२९६० १५० श्री रा.वि.म. क्याम्पस, जलशे्वर (ख) केन्र । 

२१ १५२९६१ १५३११३ १५३ श्री रा.वि.म. क्याम्पस, जलशे्वर (ग) केन्र । 
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लहान परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र : 

वस.नं. 
रोल नं. उम्मेदिार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दवेख सम्म 

१ २१०००१ २१०१५० १५० श्री लक्ष्मण लवलता कुशिाहा मा.वि., लहान (क) केन्र । 

२ २१०१५१ २१०३०० १५० श्री लक्ष्मण लवलता कुशिाहा मा.वि., लहान (ख) केन्र । 

३ २१०३०१ २१०४५० १५० श्री रोयल सफटेक कलजे, लहान (क) केन्र । 

४ २१०४५१ २१०६०० १५० श्री रोयल सफटेक कलजे, लहान (ख) केन्र । 

५ २१०६०१ २१०७५० १५० श्री लहान एभरेष्ट कलजे, लहान । 

६ २१०७५१ २१०८७० १२० श्री सकंल्प िावटका लहान । 

७ २१०८७१ २१०९७० १०० श्री शारदा नमनुा एकेडमी, लहान । 

८ २१०९७१ २१११२० १५० श्री पशपुवत आदशा मा.वि., लहान (क) केन्र । 

९ २१११२१ २११२७० १५० श्री पशपुवत आदशा मा.वि., लहान (ख) केन्र । 

१० २११२७१ २११४२० १५० श्री वलवटल स्टार सेकेन्डरी इङ्वलस स्कुल, लहान (क) केन्र । 

११ २११४२१ २११५७० १५० श्री वलवटल स्टार सेकेन्डरी इङ्वलस स्कुल, लहान (ख) केन्र । 

१२ २११५७१ २११७२० १५० श्री लहान मेरी वचल्रेन स्कुल, लहान । 

१३ २११७२१ २११८७० १५० श्री नेशनल एकेडमी, लहान । 

१४ २११८७१ २१२०२० १५० श्री वहमालयन विद्या वनकेतन, लहान । 

१५ २१२०२१ २१२१२० १०० श्री एपोलो ओम िोवडाङ्ग स्कुल, लहान । 

१६ २१२१२१ २१२२२३ १०३ श्री वदव्य ज्योती पाठशाला, लहान । 

 

 

सचूना नं.: ३७/०७७-७८  मममि: २०७७।११।१३ 

बीरगंज परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र : 

वस.नं. 
रोल नं. उम्मेदिार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दवेख सम्म 

१ २६०००१ २६०१५० १५० श्री ठाकुरराम िहुमखुी क्याम्पस, बीरगंज (क) केन्र । 

२ २६०१५१ २६०३०० १५० श्री ठाकुरराम िहुमखुी क्याम्पस, बीरगंज (ख) केन्र । 

३ २६०३०१ २६०४५० १५० श्री वमवनल्याण्ड इङ्गवलस स्कुल, पानीटंकी, बीरगंज । 

४ २६०४५१ २६०६०० १५० श्री बीरगंज पवललक कलजे, पानीटंकी, बीरगंज (क) केन्र । 

५ २६०६०१ २६०७५० १५० श्री बीरगंज पवललक कलजे, पानीटंकी, बीरगंज (ख) केन्र । 

६ २६०७५१ २६०९०० १५० श्री माइस्थान विद्यावपठ मा.वि., बीरगंज (क) केन्र । 

७ २६०९०१ २६१०५० १५० श्री माइस्थान विद्यावपठ मा.वि., बीरगंज (ख) केन्र । 

८ २६१०५१ २६१२०० १५० श्री विभिुन हनमुान मा.वि., बीरगंज (क) केन्र । 

९ २६१२०१ २६१३५० १५० श्री विभिुन हनमुान मा.वि., बीरगंज (ख) केन्र । 

१० २६१३५१ २६१५०० १५० श्री हरर खतेान िहुमखुी क्याम्पस, बीरगंज (क) केन्र । 

११ २६१५०१ २६१६५० १५० श्री हरर खतेान िहुमखुी क्याम्पस, बीरगंज (ख) केन्र । 

१२ २६१६५१ २६१८०० १५० श्री सरुजीदिेी मा.वि., बीरगंज (क) केन्र । 
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वस.नं. 
रोल नं. उम्मेदिार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दवेख सम्म 

१३ २६१८०१ २६१९५० १५० श्री सरुजीदिेी मा.वि., बीरगंज (ख) केन्र । 

१४ २६१९५१ २६२१०० १५० श्री विजिु मा.वि., बीरगंज (क) केन्र । 

१५ २६२१०१ २६२२५० १५० श्री विजिु मा.वि., बीरगंज (ख) केन्र । 

१६ २६२२५१ २६२४०९ १५९ श्री विजिु मा.वि., बीरगंज (ग) केन्र । 

 

रष्टव्य १ :- 

१. परीक्षा भिनमा मोबाइल, अन्य इलेक्रोवनक्स वडभाइस र लयाग(झोला) वनषेध गररएको छ । 

२. आयोगको पिूा सचूना विना वनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थवगत हुनछैेन । 

३. परीक्षामा कालो मसी माि प्रयोग गनुापनछे  र  उत्तरपवुस्तकामा अवनिाया रुपले key उल्लेख गनुापनेछ । 

४. परीक्षाथीले अवनिाया रुपमा आफ्नो प्रिेशपिको साथमा नपेाली नागररकता प्रमाणपि िा सािाजवनक संस्थािाट जारी भएको पररचय खलु्न े

कागजात वलई परीक्षा भिनमा आउनपुनछे । 

५. अन्यि परीक्षा केन्र रावख दरखास्त स्िीकृत गराएका उम्मेदिारहरुलाई मावथ उल्लेवखत परीक्षा केन्रमा सवम्मवलत गराइन ेछैन । 

रष्टव्य २ :-  

       कोभिड-१९ सकं्रमणबाट सरुक्षऺत रहन परीऺाथीले  अननवार्य रुपमा पालन गनुयपने थप ववषर्हरू : 
   १. परीक्षा केन्रमा प्रिेश गनुा अवघ उम्मेदिार स्ियमले कवम्तमा माक्स, स्यावनटाइजर तथा आफ्नो लावग खानेपानीको अवनिाया व्यिस्था गनुापनेछ ।  

  2. उम्मेदिारले परीक्षा केन्रमा प्रिेश गदाा र वनस्कदा वभडभाड नगरीकन एक आपसमा दईु वमटरको दरूी कायम गनुापनेछ ।  

  3. परीक्षामा खवटएका जनशवक्तले वदएको वनदेशनको पणूा पालना गनुापनेछ ।  

  4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्रमा प्रिेश गदाा, बावहर वनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा वभडभाड नगररकन दरूी कायम गरी क्रमैसंग तोवकएको स्थानमा जानपुनेछ ।  

  5. परीक्षाथीहरू समहूमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुाहुदैन । 

  6.  कोवभड-१९ बाट संक्रवमत  परीक्षाथीले परीक्षामा सवम्मवलत हुन परीक्षा हुनभुन्दा एकवदन अगािै मो.नं. ९८४९११११९९ मा अवनिाया जानकारी गराउन ुपनेछ । 

     

 

...............................                                                   ........................... 
 लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल              कुमार पौडेल 

      नायि सवु्िा                                                                                                         उपसवचि 

क्रमश:................... 


