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नायब सबु्बा वा सो सरह (अप्राववधिक) पदको प्रथम चरणको धलखित परीक्षाको 
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. १०१।०७८-७९, धमधत २०7८।१२।१९ 
 

लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौँ कायाालयको ववज्ञापन नम्बर ११९०१-११९०७।०७८-७९ (िलुा तथा समावेशी), 
न्याय, प्रशासन, लेिापरीक्षण र संघीय संसद सेवाको संयकु्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तगात राजपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणी 
(अप्राववधिक), नायब सबु्बा वा सो सरहको पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्र रािी दरिास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको 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 गने गराउने गरी धनम्न धमधत र समयमा 
धनम्नानसुारका परीक्षा भवनहरुमा प्रथम चरणको प्रधतयोधगतात्मक धलखित परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्ित सबैको 
जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पधन 
उम्मेदवारहरुलाई सखम्मधलत गराइने छैन । तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुन्दा कखम्तमा १ (एक) घण्टा अगावै 
पगु्न ुपनेछ ।परीक्षाथीहरूले अधनवाया रूपमा पालना गनुापने ववषयहरू रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेि गररएको छ । 

परीक्षा कार्ाक्रम 

पत्र विषर् परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवि र समर्  अिवि 

प्रथम 

सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण 

(General Knowledge & General 

Mental Ability Test) 

वसु्तगत (बहुवैकद्धिक प्रश्न) 

(Multiple Choice 

Questions) 

२०७९।०१।०३ गते 

बबहानको १०:३० बजे 
४५ बमनेट 

 

धलखित परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

1 310001 देखि 310200 सम्म २०० जना श्री नमूना मखछछन्र मा.वव., लगनिेल, लधलतपरु 

2 310201 देखि 310400 सम्म २०० जना श्री धनम्स कलेज (क), प्रयागपोिरी, लगनिेल, 

लधलतपरु 

3 310401 देखि 310600 सम्म २०० जना श्री धनम्स कलेज (ि), प्रयागपोिरी, लगनिेल, 

लधलतपरु 

4 310601 देखि 310800 सम्म २०० जना श्री धनवााणा कलेज (क), कुमारीपाटी, लधलतपरु 

5 310801 देखि 311000 सम्म २०० जना श्री धनवााणा कलेज (ि), कुमारीपाटी, लधलतपरु 

6 311001 देखि 311200 सम्म २०० जना श्री काखन्तपरु भ्याली कलेज (क), कुमारीपाटी, 
लधलतपरु 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

7 311201 देखि 311400 सम्म २०० जना श्री काखन्तपरु भ्याली कलेज (ि), कुमारीपाटी, 
लधलतपरु 

8 311401 देखि 311600 सम्म २०० जना श्री धत्र-पद म मा.वव., पलु्चोक, लधलतपरु 

9 311601 देखि 311800 सम्म २०० जना श्री मदन स्मारक मा.वव., पलु्चोक, लधलतपरु 

10 311801 देखि 312000 सम्म २०० जना श्री इन्नोभेवटभ इङ्गधलस स्कूल, बदु्धनगर 

11 312001 देखि 312200 सम्म २०० जना श्री लालीगरुााँस राविय मा.वव., शंिमूल 

12 312201 देखि 312400 सम्म २०० जना श्री विटन कलेज (क), तीनकुन े

13 312401 देखि 312600 सम्म २०० जना श्री विटन कलेज (ि), तीनकुन े

14 312601 देखि 312800 सम्म २०० जना श्री ग्रामर कलेज (क), सेधतओपीमागा, कोटेश्वर 

15 312801 देखि 313000 सम्म २०० जना श्री ग्रामर कलेज (ि), सेधतओपीमागा, कोटेश्वर 

16 313001 देखि 313200 सम्म २०० जना श्री वप्रधमयर कलेज, नयााँबानशे्वर 

17 313201 देखि 313400 सम्म २०० जना श्री टेक्सास कलेज (क), धमत्रपाका  

18 313401 देखि 313600 सम्म २०० जना श्री टेक्सास कलेज (ि), धमत्रपाका  

19 313601 देखि 313800 सम्म २०० जना श्री टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड आईटी 
(क), धसफल 

20 313801 देखि 314000 सम्म २०० जना श्री टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड आईटी 
(ि), धसफल 

21 314001 देखि 314200 सम्म २०० जना श्री अरुखणमा मा.वव. (क), बौद्ध 

22 314201 देखि 314400 सम्म २०० जना श्री अरुखणमा मा.वव. (ि), बौद्ध 

23 314401 देखि 314600 सम्म २०० जना श्री रोयल्टी कलेज, बौद्ध, (लक्ष्मीनारायण मखन्दर 
नखजकै) 

24 314601 देखि 314800 सम्म २०० जना श्री पषु्पलाल कलेज (क), चाववहल 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

25 314801 देखि 315000 सम्म २०० जना श्री पषु्पलाल कलेज (ि), चाववहल 

26 315001 देखि 315200 सम्म २०० जना श्री ररलायन्स इन्टरनेशनल एकेडेमी, चाववहल 
(गोपीकृष्णहल नखजकै) 

27 315201 देखि 315400 सम्म २०० जना श्री इन्साइट धभजन कलेज, िमु्वाराही (िमु्वाराही 
मखन्दर नखजकै) 

28 315401 देखि 315600 सम्म २०० जना श्री इन्साइट धभजन स्कूल, िमु्वाराही हाइट 
(लािेपाटी मागा) 

29 315601 देखि 315800 सम्म २०० जना श्री प्रोधलवफक मा.वव. (क), िमु्वाराही 

30 315801 देखि 316000 सम्म २०० जना श्री प्रोधलवफक मा.वव. (ि), िमु्वाराही 

31 316001 देखि 316200 सम्म २०० जना श्री ब्रकुधलन इन्टरनशेनल कलेज (क), सकेुिारा 

32 316201 देखि 316400 सम्म २०० जना श्री ब्रकुधलन इन्टरनशेनल कलेज (ि), सकेुिारा 

33 316401 देखि 316600 सम्म २०० जना श्री साउथ वेष्टना स्टेट कलेज, बसनु्िारा 

34 316601 देखि 316800 सम्म २०० जना श्री साउथ वेष्टना स्टेट स्कुल, बसनु्िारा 

35 316801 देखि 317000 सम्म २०० जना श्री खशवपरुी मा.वव. (क), महाराजगञ्ज 

36 317001 देखि 317200 सम्म २०० जना श्री खशवपरुी मा.वव. (ि), महाराजगञ्ज 

37 317201 देखि 317400 सम्म २०० जना श्री सवुप्रम कलेज, सामािसुी चोक 

38 317401 देखि 317600 सम्म २०० जना श्री हेराल्ड इन्टरनशेनल कलेज (क), बसनु्िरा 

39 317601 देखि 317800 सम्म २०० जना श्री हेराल्ड इन्टरनशेनल कलेज (ि), बसनु्िरा 

40 317801 देखि 318000 सम्म २०० जना श्री हेराल्ड इन्टरनशेनल कलेज (ग), बसनु्िरा 

41 318001 देखि 318200 सम्म २०० जना श्री हेराल्ड इन्टरनशेनल कलेज (घ), बसनु्िरा 

42 318201 देखि 318400 सम्म २०० जना श्री धलंकन कलेज (क), टाउन प्लाधनङ, सामािसुी 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

43 318401 देखि 318600 सम्म २०० जना श्री धलंकन कलेज (ि), टाउन प्लाधनङ, सामािसुी 

44 318601 देखि 318800 सम्म २०० जना श्री आखशवााद कलेज (क), सामािशुी 

45 318801 देखि 319000 सम्म २०० जना श्री आखशवााद कलेज (ि), सामािशुी 

46 319001 देखि 319200 सम्म २०० जना श्री मनमोहन मेमोररयल कलेज, बालाज ु(जनमैत्री 
अस्पतालसाँगै) 

47 319201 देखि 319400 सम्म २०० जना श्री नेपालय कलेज (क), कलंकी (कलंकी मखन्दर 
नखजकै) 

48 319401 देखि 319600 सम्म २०० जना श्री नेपालय कलेज (ि), कलंकी (कलंकी मखन्दर 
नखजकै) 

49 319601 देखि 319800 सम्म २०० जना श्री ररचमण्ड एकेडेमी, कलंकी 

50 319801 देखि 320000 सम्म २०० जना श्री काष्ठमण्डप कलेज (क), कलंकी (मकाल ु
पेिोल पम्प नखजकै) 

51 320001 देखि 320200 सम्म २०० जना श्री काष्ठमण्डप कलेज (ि), कलंकी (मकाल ु
पेिोल पम्प नखजकै) 

52 320201 देखि 320400 सम्म २०० जना श्री परोपकार आदशा मा.वव. (क), धभमसेनस्थान 

53 320401 देखि 320600 सम्म २०० जना श्री परोपकार आदशा मा.वव. (ि), धभमसेनस्थान 

54 320601 देखि 320800 सम्म २०० जना श्री ल्यावरोटरी मा.वव.(क), कीधतापरु (धत्र.वव. गेट 
नखजकै) 

55 320801 देखि 321000 सम्म २०० जना श्री ल्यावरोटरी मा.वव.(ि), कीधतापरु (धत्र.वव. गेट 
नखजकै) 

56 321001 देखि 321200 सम्म २०० जना श्री कुलेश्वर मा.वव. (क), कुलेश्वर (फलफूल 
बजारसाँगै) 

57 321201 देखि 321400 सम्म २०० जना श्री कुलेश्वर मा.वव. (ि), कुलेश्वर (फलफूल 
बजारसाँगै) 

58 321401 देखि 321600 सम्म २०० जना श्री जवुवल्यान्ट कलेज, कालीमाटी 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

59 321601 देखि 321800 सम्म २०० जना श्री नेपाल यवुक मा.वव (क), पकनाजोल 

60 321801 देखि 322000 सम्म २०० जना श्री नेपाल यवुक मा.वव (ि), पकनाजोल 

61 322001 देखि 322200 सम्म २०० जना श्री जनकनाथ स्मधृत मा.वव. (क), लैनचौर 

62 322201 देखि 322400 सम्म २०० जना श्री जनकनाथ स्मधृत मा.वव. (ि), लैनचौर 

63 322401 देखि 322600 सम्म २०० जना श्री आदशा योगहरर मा.वव, लैनचौर 

64 322601 देखि 322800 सम्म २०० जना श्री महांकाल मा.वव. महाबौद्ध (वीर अस्पताल 
नखजकै) 

65 322801 देखि 323000 सम्म २०० जना श्री सवहद शकु्र मा.वव. अदै्वतमागा, परुानो बसपाका  

66 323001 देखि 323200 सम्म २०० जना श्री क्याखम्पयन काठमाडौं स्कुल, गहनापोिरी 

67 323201 देखि 323400 सम्म २०० जना श्री टंगाल मा.वव. (क), टंगाल 

68 323401 देखि 323600 सम्म २०० जना श्री टंगाल मा.वव. (ि), टंगाल 

69 323601 देखि 323800 सम्म २०० जना श्री ववजयस्मारक मा.वव. (क), धडल्लीबजार 

70 323801 देखि 324000 सम्म २०० जना श्री ववजयस्मारक मा.वव. (ि), धडल्लीबजार 

71 324001 देखि 324200 सम्म २०० जना श्री सगरमाथा मखल्टपल कलेज, धडल्लीबजार  

72 324201 देखि 324400 सम्म २०० जना श्री एभरेष्ट कलेज (क), थापाथली 

73 324401 देखि 324600 सम्म २०० जना श्री एभरेष्ट कलेज (ि), थापाथली 

74 324601 देखि 324800 सम्म २०० जना श्री वप.ई.ए. एशोधसयसन (क), थापाथली 

75 

324801 देखि 325०६३ सम्म र 
त्यसपधछ क्रमश: रोल नं. कायम हनु ेसबै 

उम्मेद वारहरु 

२६३ जना र 
त्यसपधछ क्रमश: 
रोल नं. कायम 

हनुे सबै 
उम्मेद वारहरु 

श्री वप.ई.ए. एशोधसयसन (ि), थापाथली 

http://www.psc.gov.np/


लोक सेवा आयोग 

काठमाड ौं कार्ाालर् 

(परीक्षा शाखा) 
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रष्टव्य १M-   

1. आयोगको पूवा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थधगत हनेुछैन।  
2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ। 

3. काठमाडौं परीक्षा केन्र रािी दरिास्त स्वीकृत भएका बाहेक अन्यत्र परीक्षा केन्रका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छैन। 

4. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन, क्याल्कुलेटर तथा अन्य इलेक्िोधनक धडभाइसहरु लैजान धनषेि गररएको छ। 

5. प्रवेश पत्र ववना कुनै पधन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सखम्मधलत नगराइने हुाँदा प्रवेशपत्र अधनवाया रूपमा साथमा धलइा परीक्षा संचालन हनुभुन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा 
भवनमा आइपगु्नपुनेछ। 

6. परीक्षामा प्रवेश-पत्र साँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अधनवाया रूपमा धलइा आउनपुनेछ । 

रष्टव्य २M- कोधभड-१९ संक्रमणबाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले अधनवाया पालना गनुापने थप ववषयहरू 

1. परीक्षा केन्रमा प्रवशे गनुा अखघ उम्मेदवार स्वयंले कखम्तमा माक्स, स्याधनटाइजर तथा आफ्नो लाधग  वपउन ेपानीको अधनवाया व्यवस्था गनुा पनेछ । 

2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्रमा प्रवशे गदाा र धनस्कदा धभडभाड नगरीकन एकआपसमा भौधतक दूरी कायम गनुा पनेछ । 

3. परीक्षामा िवटएका जनशखक्तले ददएको धनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्रमा प्रवशे गदाा, बावहर धनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा धभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसाँग तोवकएको स्थानमा जानपुने छ । 

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हनुे, कुराकानी गने गनुा हुाँदैन । 

6. कोधभड-१९ बाट संक्रधमत परीक्षाथीहरूका लाधग ववशेष केन्रको व्यवस्था गररने हुाँदा संक्रधमत परीक्षाथीले आफू संक्रधमत भएको जानकारी कायाालयको टेधलफोन नं. 
०१-४७७१९८२ वा मोवाइाल नम्बर 9841777670, ९८४१४३४५९१, ९८४९४०९४०९ मा सम्पका  गरी अधग्रम जानकारी ददन ुपनेछ। 

 

 

 
 

 

 

 

....................... 
(अधभराज डााँगी) 
शािा अधिकृत 

.......................... 
(लक्ष्मीप्रसाद पराजलुी) 

शािा अधिकृत 

......................... 
(चन्रकान्त धनरौला) 

उपसखचव 
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