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रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राद्ववद्विक) खररदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको द्वलद्वखत परीक्षाको 
परीक्षा भवन कायम गररएको सचूना ।  

सूचना नं. १२/०७७-०७८, मिमि :२०७७/११/१४ 
 

लोक सेवा आयोग, महने्द्रनगर कायाालय, कञ्चनपरुको मिज्ञापन नं.१६३०३-१६३०९/०७६-७७, (खुला 

िथा सिािेशी) संयकु्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्द्तगात रा.प.अनं.द्वितीय शे्रणी खररदार वा सो सरह पदमा 

लोक सेवा आयोग, महने्द्रनगर कायाालय, कञ्चनपरु परीक्षा केन्द्र राद्वख online दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका 

उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलद्वखत परीक्षा, आयोगको द्वमद्वत २०७७/०८/२५ को द्वनणायानसुार 

नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्िी मापदण्ड पालना गने गरी दहेायका परीक्षा भवनमा संचालन हुने 

भएकोले सम्बद्वन्द्ित सबैको जानकारीको लाद्वग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । परीक्षाथीहरुले पालना गनापने कुरा  

तल रष्टव्य १ र २ मा उल्लेख गररएको छ । 

परीक्षा कार्यक्रि 

क्र.सं. मिषर् पूर्ायङ्क 
परीक्षा 

प्रर्ाली 
मिमि र सिर् अिधी 

१ सामान्द्य ज्ञान र वौद्विक परीक्षण १०० बस्तगुत २०७७/११/२९ गते द्वबहान ११:००बजे ४५ द्वम. 

परीक्षा भिन 

क्र.सं. 
रोल नं. परीक्षाथी 

संख्र्ा 
परीक्षा भिन 

देमख सम्ि 

१. ८३०००१ ८३०१५० १५० अद्वमटी कलेज, बनगााँउ, महने्द्रनगर । 

२ ८३०१५१ ८३०३०० १५० शाद्वन्द्त द्वनकेतन मा.द्वव., ऐठपरु, महने्द्रनगर । 

३ ८३०३०१ ८३०४५० १५० 
श्री कञ्चन द्ववध्या मद्वन्द्दर, सामदुाद्वयक कलेज ‘क’ केन्द्र, द्वशवमद्वन्द्दर 

नद्वजक,महने्द्रनगर । 

४. ८३०४५१ ८३०६०० १५० 
श्री कञ्चन द्ववध्या मद्वन्द्दर, सामदुाद्वयक कलेज , ‘ख’ केन्द्र, द्वशवमद्वन्द्दर 

नद्वजक,महने्द्रनगर । 

५ ८३०६०१ ८३०७५० १५० 
श्री कञ्चन द्ववध्या मद्वन्द्दर, सामदुाद्वयक कलेज , ‘ग’ केन्द्र, द्वशवमद्वन्द्दर 

नद्वजक,महने्द्रनगर । 

६. ८३०७५१ ८३०९०० १५० श्री द्वबक्सस्टन कलेज, (द्वडद्वभजन सडक कायाालय नद्वजक),महने्द्रनगर 

७. ८३०९०१ ८३१०५० १५० श्री द्वलद्वटल स्टार पद्वव्लक स्कुल (द्वडद्वभजन सडक कायाालय नद्वजक),महने्द्रनगर 

८. ८३१०५१ ८३१२०० १५० श्री आदशा मा.द्वव.,(राष्ट्रीय बाल द्ववध्यालय पछाडी), महने्द्रनगर । 

९. ८३१२०१ ८३१३५० १५० श्री साका  एजकेुशन फाउणडेशन(खलुा मञ्च नद्वजक) , महने्द्रनगर । 

http://www.psc.gov.n/
mailto:Mahakali@psc.gov.np
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१०. ८३१३५१ ८३१५०० १५० श्री बैजनाथ मा.द्वव., महने्द्रनगर 

११. ८३१५०१ ८३१६५० १५० श्री भकुृटी मा.द्वव., महने्द्रनगर । 

१२. ८३१६५१ ८३१८०० १५० श्री मद्वनाङ ग्लोरी सेकेन्द्री स्कुल,( द्वभमदत्त पाका को पद्विमपट्टी) महने्द्रनगर । 

१३. ८३१८०१ ८३१९५० १५० श्री महने्द्रनगर मा.द्वव., महने्द्रनगर । 
१४. ८३१९५१ ८३२१०० १५० श्री रेद्वडयन्द्ट मा.द्वव., महने्द्रनगर । 
१५ ८३२१०१ ८३२२५० १५० श्री द्वसिनाथ द्ववज्ञान क्सयाम्पस, महने्द्रनगर । 

१६ ८३२२५१ ८३२४०० १५० श्री सनराइज पद्वव्लक सेकेन्द्री स्कुल, महने्द्रनगर । 

१७ ८३२४०१ ८३२५५० १५० श्री द्वलद्वटल बिु मा.द्वव. (द्वजल्ला सरकारी वद्वकल कायाालय नद्वजक),महने्द्रनगर  

१८ ८३२५५१ ८३२७०० १५० श्री जानकी कन्द्या मा.द्वव., महने्द्रनगर 

१९ ८३२७०१ ८३२८५० १५० श्री जनज्योती बहुमखुी क्सयाम्पस भााँसी, महने्द्रनगर, ‘क’ केन्द्र । 

२० ८३२८५१ ८३३००० १५० श्री जनज्योती बहुमखुी क्सयाम्पस भााँसी, महने्द्रनगर, ‘ख’ केन्द्र । 

२१ ८३३००१ ८३३१५० १५० 
श्री द्वलद्वटल बिु एकेडेमी ‘क’ केन्द्र नेपाल खाध्य संस्थान कम्पनी द्वल.को 

उत्तरपट्टी महने्द्रनगर । 

२२ ८३३१५१ ८३३३०० १५० 
श्री द्वलद्वटल बिु एकेडेमी  ‘ख’ केन्द्र नेपाल खाध्य संस्थान कम्पनी द्वल.को 

उत्तरपट्टी ,महने्द्रनगर । 
२३ ८३३३०१ बााँकी सबै  श्री इन्द्टर नेश्नल सेकेन्द्री स्कुल, महने्द्रनगर । 

 

 

 

 

 

द्रष्टव्य १. 
 उम्मदेवारले उत्तरपदु्वस्तकामा कालो िसी भएको डटपेन/कलि मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

 प्रवशे पत्र द्ववना कुनै पद्वन उम्मदेवारहरुलाई परीक्षामा सद्वम्मद्वलत नगराइने हुाँदा प्रिेशपत्र अमनिार्य रुपिा साथिा मलई परीक्षा 

संचालन हुनुभन्दा कमम्ििा १ घण्टा अगािैआपनो तोद्वकएको परीक्षा भवनमा आईपगु्नुपनेछ । 

 परीक्षा भवनमा िोबाइल, इलेक्ट्रोमनक मडभाइस द्वनषिे गररएको छ । 

 परीक्षा संचालन हुने द्वदन अप्रत्याद्वशत द्ववदा पना गएमा पद्वन आर्ोगको पूिय सूचना मिना मनधायररि परीक्षा कार्यक्रि स्थद्वगत 

हुने छैन । 

 वस्तगुत वहुउत्तर प्रश्नको गलत उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हुनेछ । 

 परीक्षामा सम्बद्वन्द्ित द्वनकायबाट जारी भएको प्रवशे पत्र संग ैआफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समतेको 

कुनै पररचर्पत्र अमनिार्य रुपमा द्वलई आउन ुपनेछ । 

 उम्मदेवारलाई तोद्वकएको परीक्षा भवन बाहके अन्द्य परीक्षा भवनमा सहभागी गराइने छैन । 

खेिराज जोशी 
खररदार 

प्रकाश चपाई 
नार्ि सुब्बा 

मनरन्जन शे्रष्ठ 
(उपसमचि) 

http://www.psc.gov.n/
mailto:Mahakali@psc.gov.np
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रष्टव्य २.संक्रमणको द्वबशषे अवस्थामा परीक्षा (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्वन्द्िी मापदण्ड२०७७ अनसुार परीक्षाथीले 

दहेायका द्ववषयको पणुा पालना गनुापनेछ । 

 परीक्षा केन्द्र प्रवशे गनुा अद्वि  अद्वनवाया रूपमा मास्क लगाउन ुपनेछ । साथै उम्मदेवार स्वयंले आफ्नो लाद्वग स्याद्वनटाइजर 

,खानेपानीको व्यवस्था गनुा पनेछ । 

 परीक्षा केन्द्र प्रवशे गदाा, शौचालय जााँदा आउाँदा परीक्षा केन्द्र बाट बाद्वहररदा एक आपसमा २ द्वमटरको दरुी कायम गनुा पनेछ । 

 परीक्षामा खद्वटएका जनशद्वक्तले द्वदएको द्वनदशेनको पणुा पालना गनुापनेछ । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गदाा,परीक्षा सद्वक बाद्वहररदा, समहुमा भेला हुने, छलफल गने, आपसमा कुराकानी गने गनुा हुदनै । 

 कोद्वभड -१९ बाट संक्रद्वमत परीक्षाथीका लाद्वग सम्वद्वन्द्ित परीक्षा केन्द्रमा   द्वबशषे परीक्षा केन्द्र व्यवस्था गररने हुाँदा संक्रद्वमत 

परीक्षाथीले परीक्षा द्वमद्वतको २ द्वदन अगाद्वड मोबाइल नं. ९८४७५३५५८० वा ९८४९५०७८९१मा सम्पका  गरर जानकारी गराउन ु

पनेछ । 
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