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शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राववधिक) पदको प्रथम चरणको धलखखत परीक्षाको 
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. 265।2०७9-80, धमधत २०79।11।16 
 

 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालयको ववज्ञापन नम्बर १६६९6-१६७०2।2०७8-79 (खलुा, समावेशी), परराष्ट्र, 
प्रशासन, लेखापरीक्षण र संघीय संसद सेवाको संयकु्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्द्तगात राजपत्रावित ततृीय शे्रणी (अप्राववधिक), 
शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका र काठमाडौं परीक्षा केन्द्र पररवतान 
गरेका उम्मेदवारहरूको नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्िी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत 
संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्द्िी मापदण्ड, २०७७ (संशोिन सवहत) को पालना 
गने गराउने गरी धनम्न धमधत र समयमा धनम्नानसुारका परीक्षा भवनहरुमा प्रथम चरणको प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षा 
सञ्चालन हनेु भएकोले सम्बखन्द्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ। तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक 
अन्द्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पधन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मधलत गराइने छैन।  

साथै सहयोगी लेखक आवश्यक पने उम्मेद वारहरुले सहयोगी लेखक माग गनुा पने कारण र प्रमाणसवहतका कागजात 
संलग्न राखी लोक सेवा आयोग धनयमावली, २०७९ को धनयम ६८(१) बमोखजम परीक्षा सरुु हनेु धमधत भन्द्दा १० (दश) ददन 
अगावै यस कायाालयमा धनवेदन ददन ुपनेछ। 

तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुन्द्दा कखम्तमा १ (एक) घण्टा अगावै पगु्न ुपनेछ।परीक्षाथीहरूले अधनवाया रूपमा 
पालना गनुापने ववषयहरू रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेख गररएको छ। 

 

परीक्षा कायाक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा धमधत र समय  अवधि 

प्रथम प्रशासधनक अधभरूखच परीक्षण 

(Administrative Aptitude Test) 
वस्तगुत 

(बहवैुकखल्पक प्रश्न) 
२०७9।12।04 गते 

ववहान 11:0० बजे 
१ घण्टा ३० 

धमनेट 
 

धलखखत परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

१ 870001 देखख 870200 सम्म 200 भीमसेनगोला मा.वव., नयााँवानेश्वर 

२ 870201 देखख 870400 सम्म 200 रत् नरा्य मा.वव. (क), मध्यवानेश्वर 
३ 870401 देखख 870600 सम्म 200 रत् नरा्य मा.वव. (ख), मध्यवानेश्वर 
४ 870601 देखख 870800 सम्म 200 एखम्वसन कलेज (क), मध्यवानेश्वर 
५ 870801 देखख 871000 सम्म 200 एखम्वसन कलेज (ख), मध्यवानेश्वर 
६ 871001 देखख 871200 सम्म 200 लाधलगरुााँस रावष्ट्रय मा.वव., शंखमूल 

७ 871201 देखख 871400 सम्म 200 स्वप्नवावटका (S.V.) एकेडेमी, बदु्धनगर 
८ 871401 देखख 871600 सम्म 200 मदन भण्डारी मेमोररयल कलेज, अनामनगर  
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

९ 871601 देखख 871800 सम्म 200 सगरमाथा मखल्टपल कलेज, धडल्लीबजार  
१० 871801 देखख 872000 सम्म 200 सूयोदय मा.वव., घटे्टकुलो 

११ 872001 देखख 872200 सम्म 200 ग्यालेक्सी पखललक स्कुल (क), ज्ञानेश्वर 
१२ 872201 देखख 872400 सम्म 200 ग्यालेक्सी पखललक स्कुल (ख), ज्ञानेश्वर 
१३ 872401 देखख 872600 सम्म 200 ववजयस्मारक मा.वव. (क), धडल्लीवजार 
१४ 872601 देखख 872800 सम्म 200 ववजयस्मारक मा.वव. (ख), धडल्लीवजार 
१५ 872801 देखख 873000 सम्म 200 टंगाल मा.वव. (क), टंगाल 

१६ 873001 देखख 873200 सम्म 200 टंगाल मा.वव. (ख), टंगाल 

१७ 873201 देखख 873400 सम्म 200 नन्द्दी मा.वव. (क), नक्साल 

१८ 873401 देखख 873600 सम्म 200 नन्द्दी मा.वव. (ख), नक्साल 

१९ 873601 देखख 873800 सम्म 200 खशवपरुी मा.वव. (क), महाराजगंज 

२० 873801 देखख 874000 सम्म 200 खशवपरुी मा.वव. (ख), महाराजगंज 

२१ 874001 देखख 874200 सम्म 200 पशपुधत धमत्र मा.वव., चाववहल 

२२ 874201 देखख 874400 सम्म 200 टेक्सास कलेज (क), धमत्रपाका  

२३ 874401 देखख 874600 सम्म 200 टेक्सास कलेज (ख), धमत्रपाका  
२४ 874601 देखख 874800 सम्म 200 धिधलयण्ट कलेज (क), धसफल  
२५ 874801 देखख 875000 सम्म 200 धिधलयण्ट कलेज (ख), धसफल  
२६ 875001 देखख 875200 सम्म 200 प्रोधलवफक मा.वव. (क), िमु्वाराही 
२७ 875201 देखख 875400 सम्म 200 प्रोधलवफक मा.वव. (ख), िमु्वाराही 
२८ 875401 देखख 875600 सम्म 200 धलिन कलेज (क), सामाखसुी 

२९ 875601 देखख 875800 सम्म 200 धलिन कलेज (ख), सामाखसुी 
३० 875801 देखख 876000 सम्म 200 ओररयन्द्ट कलेज (क), बसनु्द्िरा 
३१ 876001 देखख 876200 सम्म 200 ओररयन्द्ट कलेज (ख), बसनु्द्िरा 
३२ 876201 देखख 876400 सम्म 200 मनमोहन मेमोररयल कलेज (क), सोह्रखटेु्ट 
३३ 876401 देखख 876600 सम्म 200 मनमोहन मेमोररयल कलेज (ख), सोह्रखटेु्ट 
३४ 876601 देखख 876800 सम्म 200 जनकनाथ स्मधृत मा.वव. (क), लैनचौर 

३५ 876801 देखख 877000 सम्म 200 जनकनाथ स्मधृत मा.वव. (ख), लैनचौर 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

३६ 877001 देखख 877200 सम्म 200 शाखन्द्त ववद्या गहृ (क), लैनचौर 
३७ 877201 देखख 877400 सम्म 200 शाखन्द्त ववद्या गहृ (ख), लैनचौर 

३८ 877401 देखख 877600 सम्म 200 नेपाल यवुक मा.वव. (क), पकनाजोल 

३९ 877601 देखख 877800 सम्म 200 नेपाल यवुक मा.वव. (ख), पकनाजोल 

४० 877801 देखख 878000 सम्म 200 जदु्धोदय मा.वव. (क), क्षेत्रपाटी 
४१ 878001 देखख 878200 सम्म 200 जदु्धोदय मा.वव. (ख), क्षेत्रपाटी 
४२ 878201 देखख 878400 सम्म 200 शाखन्द्त खशक्षा मखन्द्दर मा.वव. (क) ठाँ वहटी  
४३ 878401 देखख 878600 सम्म 200 शाखन्द्त खशक्षा मखन्द्दर मा.वव. (ख), ठाँ वहटी 

४४ 878601 देखख 878800 सम्म 200 जनमैत्री बहमुखुी क्याम्पस (क), कुलेश् वर 
४५ 878801 देखख 879000 सम्म 200 जनमैत्री बहमुखुी क्याम्पस (ख), कुलेश् वर 
४६ 879001 देखख 879200 सम्म 199 जवुवल्यान्द्ट कलेज, कालीमाटी 

४७ 879201 देखख 879400 सम्म 200 
प्रोफेशनल इखन्द्गल्ड एकेडेमी (क), (PEA) बी ललक, (परुानो 
SEA), थापाथली  

४८ 879401 देखख 879600 सम्म 200 
प्रोफेशनल इखन्द्गल्ड एकेडेमी (ख), (PEA) बी ललक, (परुानो 
SEA), थापाथली  

49 879601 देखख 879800 सम्म 200 मेघा कलेज (क), बबरमहल 

50 879801 देखख 880000 सम्म 200 मेघा कलेज (ख), बबरमहल 

51 

880001 देखख 880079 सम्म 
र त्यसपधछ क्रमश रोल नं. कायम 
हनेु सवै तथा काठमाडौं परीक्षा 
केन्द्र पररवतान गरेका सबै 
उम्मेदवारहरू 

108 र 
त्यसपधछका 

सवै 
उम्मेवारहरु 

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय, अनामनगर 

 

रष्टव्य १M-  
1. आयोगको पूवा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थधगत हनेुछैन।  
2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ। साथै उत्तरपखुस्तकामा धससाकलम प्रयोग गना पाइन ेछैन ।  
3. काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका र काठमाडौं परीक्षा केन्द्र पररवतान गरेका बाहेक अन्द्यत्र परीक्षा 

केन्द्रका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छैन। 

4. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन र अन्द्य इलेक्रोधनक धडभाइसहरु लैजान धनषेि गररएको छ।परीक्षामा क्याल्कुलेटर 
प्रयोग गना पाइने छैन।  
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5. प्रवेश पत्र ववना कुनै पधन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सखम्मधलत नगराइने हुाँदा प्रवेशपत्र अधनवाया रूपमा साथमा धलइा परीक्षा 
संचालन हनुभुन्द्दा 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 ववषयहरु  
1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अखघ उम्मेदवार स्वयंले कखम्तमा माक्स, स्याधनटाइजर तथा आफ्नो लाधग वपउने पानीको 

अधनवाया व्यवस्था गनुा पनेछ। 

2. परीक्षामा खवटएका जनशखक्तले ददएको धनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ। 

3. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, बावहर धनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा धभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी 
क्रमैसाँग तोवकएको स्थानमा जानपुने छ। 

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

5. कोधभड-१९ बाट तत्काल संक्रधमत भएका परीक्षाथीहरूका लाधग ववशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुाँदा संक्रधमत 
परीक्षाथीले आफू संक्रधमत भएको जानकारी कायाालयको टेधलफोन नं. ०१-4771982 वा मोवाइल नं. 
9844430470 वा 9841777670 मा सम्पका  गरी अधिम जानकारी ददन ुपनेछ। 

 
 

 

 

__________________ 

(वववपन कुमार महासेठ) 
कम्प्यटुर अपरेटर 

________________ 

 (लक्ष्मीप्रसाद पराजलुी) 
शाखा अधिकृत 

_______________ 

 (चन्द्रकान्द्त धनरौला) 
उपसखचव 
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