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खरिदाि वा सो सिह (अप्राववधिक) पदको प्रथम चिणको धलखखत पिीक्षाको  
पिीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 

सूचना नं. ६६।०७९-८०, धमधत २०7९।०५।०९  
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नम्बि ११९०९-११९१४।०७८-७९ (खलुा तथा समावेशी) को  संयकु्त ि एकीकृत पिीक्षा प्रणाली अन्तगात 
िाजपत्र अनंवकत द्वितीय शे्रणी (अप्राववधिक), खरिदाि वा सो सिह पदमा काठमाडौं पिीक्षा केन्र िाखी दिखास्त स्वीकृत भएका पिीक्षाथीहरुको 
प्रथम चिणको धलखखत पिीक्षा कायाक्रम नेपाल सिकािले तोकेको स्वास््य सिुक्षा सम्बन्िी मापदण्ड ि लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत 
संक्रमणको ववशेष अवस्थामा पिीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्िी मापदण्ड, २०७७ (संशोिन सवहत) को पालना गने गिाउने गिी 
धनम्न धमधत ि समयमा धनम्नानसुािका पिीक्षा भवनहरुमा प्रधतयोधगतात्मक धलखखत पिीक्षा सञ्चालन हनु े भएकोले सम्बखन्ित सबैको 
जानकािीको लाधग यो सूचना प्रकाखशत गरिएको छ।तोवकएको पिीक्षा भवन बाहेक अन्य पिीक्षा भवनहरुमा कुनै पधन उम्मेदवािहरुलाई 
सखम्मधलत गिाइने छैन। तोवकएको पिीक्षा भवनमा पिीक्षा शरुु हनुभुन्दा कखम्तमा एक घण्टा अगावै पगु्न ुहनु अनिुोि छ। उक्त पिीक्षा 
आ.व. ०७८/०७९ को ववज्ञापनको भएकोले प्रवेश पत्र समेत सोही आ.व.को धलई पिीक्षा द्वदन जान ुहोला ।  पिीक्षाथीहरूले अधनवाया 
रूपमा पालना गनुापने ववषयहरू रष्टव्य १ ि २ मा तल उल्लेख गरिएको छ। 

 

परीक्षा कार्ाक्रम 

पत्र विषर् परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवि र समर्  अिवि 

प्रथम 

सामान्य ज्ञान तथा आधारभूत 

कायाालय सीप परीक्षण 

(General Knowledge & 

Basic Office Skills Test) 

वसु्तगत (Objective): बहुवैकल्पिक प्रश्न 

(Multiple Choice Questions) 

२०७९।०५।२५ गते 

बबहान ११:०० बजे 
४५ बमनेट 

 

धलखखत पिीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवािहरूको िोल नं  संख्या पिीक्षा भवन 

१ 310001 देखख 310200 सम्म 200 प्रगधत खशक्षा सदन, कुपण्डोल, लधलतपिु 

२ 310201 देखख 310400 सम्म 200 वप.ई.ए. एशोधसयसन (ब्लक बी) (क), थापाथली 

३ 310401 देखख 310600 सम्म 200 वप.ई.ए. एशोधसयसन (ब्लक बी) (ख), थापाथली 

४ 310601 देखख 310800 सम्म 200 स्वप्नवावटका (एस.भी.) एकेडेमी (क), बदु्धनगि 

५ 310801 देखख 310950 सम्म 150 स्वप्नवावटका (एस.भी.) एकेडेमी (ख), बदु्धनगि 

६ 310951 देखख 311150 सम्म 200 मेगा कलेज (क), बबिमहल 

७ 311151 देखख 311350 सम्म 200 मेगा कलेज (ख), बबिमहल 

८ 311351 देखख 311550 सम्म 200 वप्रधमयि कलेज, नयााँ बानेश्वि 
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क्र.सं. उम्मेदवािहरूको िोल नं  संख्या पिीक्षा भवन 

९ 311551 देखख 311750 सम्म 200 ित्निाज्य मा.वव. (क), मध्यबानेश्वि 

१० 311751 देखख 311950 सम्म 200 ित्निाज्य मा.वव. (ख), मध्यबानेश्वि 

११ 311951 देखख 312150 सम्म 200 पेन्टागन इन्टिनेशनल कलेज (क), तीनकुन े

१२ 312151 देखख 312350 सम्म 200 पेन्टागन इन्टिनेशनल कलेज (ख), तीनकुन े

१३ 312351 देखख 312550 सम्म 200 वहमालय कलेज  (क), कोटेश्वि 

१४ 312551 देखख 312750 सम्म 200 वहमालय कलेज (ख), कोटेश्वि 

१५ 312751 देखख 312950 सम्म 200 धिधलयण्ट कलेज (क), धसफल, चाववहल 

१६ 312951 देखख 313150 सम्म 200 धिधलयण्ट कलेज (ख, धसफल, चाववहल 

१७ 313151 देखख 313350 सम्म 200 प्रोधलवफक मा.वव. (क), िमु्वािाही 

१८ 313351 देखख 313550 सम्म 200 प्रोधलवफक मा.वव. (ख), िमु्वािाही 

१९ 313551 देखख 313750 सम्म 200 खशवपिुी मा.वव. (क), महािाजगञ्ज 

२० 313751 देखख 313950 सम्म 200 खशवपिुी मा.वव. (ख), महािाजगञ्ज 

२१ 313951 देखख 314150 सम्म 200 
पासाङ्ग ल्हाम ुमेमोरियल कलेज (+२ ब्लक) (क), 
सामाखसुी 

२२ 314151 देखख 314350 सम्म 200 
पासाङ्ग ल्हाम ुमेमोरियल कलेज (+२ ब्लक) (ख), 
सामाखसुी 

२३ 314351 देखख 314550 सम्म 200 
पासाङ्ग ल्हाम ुमेमोरियल कलेज (व्याचलि ब्लक), 
सामाखसुी 

२४ 314551 देखख 314750 सम्म 200 नन्दी मा.वव. (क), नक्साल 

२५ 314751 देखख 314950 सम्म 200 नन्दी मा.वव. (ख), नक्साल 

२६ 314951 देखख 315150 सम्म 200 टंगाल मा.वव. (क), टंगाल 

२७ 315151 देखख 315350 सम्म 200 टंगाल मा.वव. (ख), टंगाल 
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क्र.सं. उम्मेदवािहरूको िोल नं  संख्या पिीक्षा भवन 

२८ 315351 देखख 315550 सम्म 200 नेपाल यवुक मा.वव. (क), पकनाजोल 

२९ 315551 देखख 315750 सम्म 200 नेपाल यवुक मा.वव. (ख), पकनाजोल 

३० 315751 देखख 315950 सम्म 200 जनकनाथ स्मधृत मा.वव. , लैनचौि 

३१ 315951 देखख 316150 सम्म 200 जवुवल्यान्ट कलेज, कालीमाटी 

३२ 316151 देखख 316350 सम्म 200 ववश्वधनकेतन मा.वव. (क), धत्रपिेुश्वि 

३३ 316351 देखख 316550 सम्म 200 ववश्वधनकेतन मा.वव. (ख), धत्रपिेुश्वि 

३४ 316551 देखख 316750 सम्म 200 पद्मोदय मा.वव., पतुलीसडक 

३५ 316751 देखख 316950 सम्म 200 सवहद शकु्र मा.वव., अिैत मागा, पिुानो बसपाका  

३६ 316951 देखख 317150 सम्म 200 ववजयस्मािक मा.वव.(क), धडल्लीबजाि 

३७ 317151 देखख 317300 सम्म 150 ववजयस्मािक मा.वव.(ख), धडल्लीबजाि 

३८ 317301 देखख 317500 सम्म 200 सगिमाथा मखल्टपल कलेज, धडल्लीबजाि  

३९ 317501 देखख 317700 सम्म 200 ग्यालेक्सी पखब्लक स्कूल (क), ज्ञानेश्वि 

४० 317701 देखख 317900 सम्म 200 ग्यालेक्सी पखब्लक स्कूल (ख), ज्ञानेश्वि 

४१ 317901 देखख 318100 सम्म 200 सूयोदय मा.वव., घटे्टकुलो 

४२ 318101 देखख 318300 सम्म 200 मदन भण्डािी मेमोरियल कलेज, अनामनगि 

४३ 318301 देखख 318500 सम्म २०० लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय (क), अनामनगि 

४४ 
318501 देखख 318611 सम्म ि 
त्यसपधछ क्रमश: िोल नं. कायम 

हनुे सबै 

111 ि त्यसपधछ 
क्रमश: िोल नं. 
कायम हनुे सबै 

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय (ख), अनामनगि 

रष्टव्य १M-   

1. पिीक्षा सञ्चालन हनुे द्वदन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पधन आयोगको पूवा सूचना ववना धनिाारित कायाक्रम अनसुािको पिीक्षा स्थधगत 
हनुेछैन ।  
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2. पिीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

3. काठमाडौं पिीक्षा केन्र बाहेक अन्यत्र पिीक्षा केन्रका पिीक्षाथीहरूलाइा पिीक्षामा सामेल गिाइान ेछैन । 

4. पिीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन, क्याल्कुलेटि तथा अन्य इलेक्रोधनक धडभाइसहरु लैजान धनषिे गरिएको छ। 

5. प्रवेश पत्र ववना कुनै पधन उम्मेदवािलाइा पिीक्षामा सखम्मधलत नगिाइन ेहुाँदा प्रवेशपत्र अधनवाया रूपमा साथमा धलइा पिीक्षा संचालन 
हनुभुन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै पिीक्षा भवनमा आइपगु्नपुनेछ । 

6. पिीक्षामा प्रवेश-पत्र साँगै आफ्नो नागरिकता वा नेपाल सिकािबाट जािी भएको फोटो समेतको कुनै परिचयपत्र अधनवाया रूपमा धलइा 
आउनपुनेछ । 

रष्टव्य २M- कोधभड-१९ संक्रमणबाट सिुखक्षत िहन पिीक्षाथीले अधनवाया पालना गनुापने थप ववषयहरू 

1. पिीक्षा केन्रमा प्रवेश गनुा अखघ उम्मेदवाि स्वयंले कखम्तमा माक्स, स्याधनटाइजि तथा आफ्नो लाधग वपउने पानीको अधनवाया 
व्यवस्था गनुा पनेछ । 

2. पिीक्षामा खवटएका जनशखक्तले द्वदएको धनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

3. पिीक्षाथीहरू पिीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाा, बावहि धनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा धभडभाड नगरिकन दूिी कायम गिी क्रमैसाँग 
तोवकएको स्थानमा जानपुने छ । 

4. पिीक्षाथीहरू समूहमा भेला हनेु, कुिाकानी गने गनुा हुाँदैन । 

5. कोधभड-१९ बाट संक्रधमत पिीक्षाथीहरूका लाधग ववशेष केन्रको व्यवस्था गरिने हुाँदा संक्रधमत पिीक्षाथीले आफू संक्रधमत 
भएको जानकािी कायाालयको टेधलफोन नं. ०१-4771982 वा मोवाइल नं. 9841777670 वा 9849409409 मा 
सम्पका  गिी अधरिमम जानकािी द्वदन ुपनेछ । 

 

 

....................... 
(अधभिाज डााँगी) 
शाखा अधिकृत 

............................. 
(लक्ष्मीप्रसाद पिाजलुी) 

शाखा अधिकृत 

......................... 
(चन्रकान्त धनिौला) 

उपसखचव 
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