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

सूचना नं. ०५/०७८-७९, धमधत २०7८/०४/१५ 
 

लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौँ कायाालयको ववज्ञापन नम्बर ११९०२-११९०८÷०७७-७८ (िलुा तथा समावेशी), न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, 
लेिापरीक्षण र संघीय संसद सेवाको संयकु्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तगता राजपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणी (अप्राववधिक), नायब सबु्बा वा सो 
सरहको पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्र रािी दरिास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको लोक सेवा आयोगको धमधत २०७८/०३/१४ गतेको 
धनणायबाट नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्िी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा 
(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्िी मापदण्ड, २०७७ (तेश्रो संशोिन सवहत) को पालना गने गराउने गरी धनम्न धमधत र समयमा धनम्नानसुारका 
परीक्षा भवनहरुमा प्रथम चरणको प्रधतयोधगतात्मक धलखित परीक्षा सञ्चालन हनेु 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 वसु्तगत (बहुवैकद्धिक प्रश्न) 
२०७८/०४/३० गते 

ववहान ७:३० बजे 
४५ वमनेट 

 

धलखित परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

1 310001 देखि 310200 सम्म २०० जना श्री प्रगती खशक्षा सदन मा.वव., कुपण्डोल, लधलतपरु 

2 310201 देखि 310400 सम्म २०० जना श्री मदन स्मारक मा.वव., पलु्चोक, लधलतपरु 

3 310401 देखि 310600 सम्म २०० जना श्री धत्रपद्म मा.वव.(क), पलु्चोक, लधलतपरु 

4 310601 देखि 310800 सम्म २०० जना श्री धत्रपद्म मा.वव.(ि), पलु्चोक, लधलतपरु 

5 310801 देखि 311000 सम्म २०० जना श्री पाटन मा.वव.(क), पाटन ढोका, लधलतपरु 

6 311001 देखि 311200 सम्म २०० जना श्री पाटन मा.वव.(ि), पाटन ढोका, लधलतपरु 

7 311201 देखि 311400 सम्म २०० जना श्री यधुनक एकेडेमी, कुमारीपाटी, लधलतपरु 

8 311401 देखि 311600 सम्म २०० जना श्री धनवााणा कलेज, कुमारीपाटी, लधलतपरु 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

9 311601 देखि 311800 सम्म २०० जना श्री काखन्तपरु भ्याली कलेज (क), कुमारीपाटी, लधलतपरु 

10 311801 देखि 312000 सम्म २०० जना श्री काखन्तपरु भ्याली कलेज (ि), कुमारीपाटी, लधलतपरु 

11 312001 देखि 312200 सम्म २०० जना श्री नमनुा मधछन्र मा.वव., लगनिेल, लधलतपरु 

12 312201 देखि 312400 सम्म २०० जना श्री धनम्स कलेज (क), प्रयाग पोिरी, लगनिेल, लधलतपरु 

13 312401 देखि 312600 सम्म २०० जना श्री धनम्स कलेज (ि), प्रयाग पोिरी, लगनिेल, लधलतपरु 

14 312601 देखि 312800 सम्म २०० जना श्री ववश्व धनकेतन मा.वव. (क), धत्रपरेुश्वर 

15 312801 देखि 313000 सम्म २०० जना श्री ववश्व धनकेतन मा.वव. (ि), धत्रपरेुश्वर 

16 313001 देखि 313200 सम्म २०० जना श्री जवुवल्याण्ट कलेज, काधलमाटी 

17 313201 देखि 313400 सम्म २०० जना श्री परोपकार आदशा मा.वव. (क), धभमसेनस्थान 

18 313401 देखि 313600 सम्म २०० जना श्री परोपकार आदशा मा.वव. (ि), धभमसेनस्थान 

19 313601 देखि 313800 सम्म २०० जना श्री जनप्रभात मा.वव. (क), काधलमाटी 

20 313801 देखि 314000 सम्म २०० जना श्री जनप्रभात मा.वव. (ि), काधलमाटी 

21 314001 देखि 314200 सम्म २०० जना श्री जनमैत्री बहमुिुी क्याम्पस (क), कुलेश्वर हाइट 

22 314201 देखि 314400 सम्म २०० जना श्री जनमैत्री बहमुिुी क्याम्पस (ि), कुलेश्वर हाइट 

23 314401 देखि 314600 सम्म २०० जना श्री आदशा योगहरर मा.वव., लैनचौर 

24 314601 देखि 314800 सम्म २०० जना श्री जनकनाथ स्मधृत मा.वव., लैनचौर 

25 314801 देखि 315000 सम्म २०० जना श्री शाखन्तववद्या गहृ मा.वव. (क), लैनचौर 

26 315001 देखि 315200 सम्म २०० जना श्री शाखन्तववद्या गहृ मा.वव. (ि), लैनचौर 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

27 315201 देखि 315400 सम्म २०० जना श्री नेपाल यवुक मा.वव. (क), पकनाजोल 

28 315401 देखि 315600 सम्म २०० जना श्री नेपाल यवुक मा.वव. (ि), पकनाजोल 

29 315601 देखि 315800 सम्म २०० जना श्री मनमोहन मेमोररयल कलेज, सोह्रिटेु्ट 

30 315801 देखि 316000 सम्म २०० जना श्री धसग्मा कलेज, सोह्रिटेु्ट 

31 316001 देखि 316200 सम्म २०० जना श्री धलङ्कन कलेज (क), गोंगब,ु टाउन प्लाधनङ्ग 

32 316201 देखि 316400 सम्म २०० जना श्री धलङ्कन कलेज (ि), गोंगब,ु टाउन प्लाधनङ्ग 

33 316401 देखि 316600 सम्म २०० जना श्री आखशवााद कलेज, सामािसुी 

34 316601 देखि 316800 सम्म २०० जना श्री पासाङ्ग ल्हाम ुमेमोररयल कलेज (+२ ब्लक), सामािसुी 

35 316801 देखि 317000 सम्म २०० जना 
श्री पासाङ्ग ल्हाम ुमेमोररयल कलेज (व्याचलर ब्लक), रानीबारीमागा, 
सामािसुी 

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

37 317201 देखि 317400 सम्म २०० जना श्री खशवपरुी मा.वव. (ि), महाराजगञ्ज 

38 317401 देखि 317600 सम्म २०० जना श्री न्यू धमलेधनयम कलेज, सकेुिारा 

39 317601 देखि 317800 सम्म २०० जना श्री ब्रखुक्लन इन्टरनेशनल कलेज (क), सकेुिारा 

40 317801 देखि 318000 सम्म २०० जना श्री ब्रखुक्लन इन्टरनेशनल कलेज (ि), सकेुिारा 

41 318001 देखि 318200 सम्म २०० जना श्री क्यान्भास इन्टरनेशनल कलेज, बसनु्िरा 

42 318201 देखि 318400 सम्म २०० जना श्री साउथ वेस्टना स्टेट कलेज (क), बसुन्िरा 

43 318401 देखि 318600 सम्म २०० जना श्री साउथ वेस्टना स्टेट कलेज (ि), बसुन्िरा 

44 318601 देखि 318800 सम्म २०० जना श्री साउथ वेस्टना स्टेट स्कुल, बसुन्िरा 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

45 318801 देखि 319000 सम्म २०० जना श्री हेराल्ड इन्टरनेशनल कलेज (क) बसनु्िरा 

46 319001 देखि 319200 सम्म २०० जना श्री हेराल्ड इन्टरनेशनल कलेज (ि), बसनु्िरा 

47 319201 देखि 319400 सम्म २०० जना श्री खज.वप. कोइराला मेमोररयल कलेज (क), धसफल 

48 319401 देखि 319600 सम्म २०० जना श्री खज.वप. कोइराला मेमोररयल कलेज (ि), धसफल 

49 319601 देखि 319800 सम्म २०० जना श्री पषु्पलाल मेमोररयल कलेज (क), चाववहल 

50 319801 देखि 320000 सम्म २०० जना श्री पषु्पलाल मेमोररयल कलेज (ि), चाववहल 

51 320001 देखि 320200 सम्म २०० जना श्री धबधलयण्ट मखल्टपल क्याम्पस (क), धसफल, कुटुवहाल 

52 320201 देखि 320400 सम्म २०० जना श्री धबधलयण्ट मखल्टपल क्याम्पस (ि), धसफल, कुटुवहाल 

53 320401 देखि 320600 सम्म २०० जना 
श्री ररयालयन्स इन्टरनेशनल एकेडेमी (क), चाववहल (गोपीकृष्ण हल 
पछाधड) 

54 320601 देखि 320800 सम्म २०० जना 
श्री ररयालयन्स इन्टरनेशनल एकेडेमी (ि), चाववहल (गोपीकृष्ण हल 
पछाधड) 

55 320801 देखि 321000 सम्म २०० जना श्री सेन्ट लरेन्स कलेज (क), वपपलबोट, चाववहल 

56 321001 देखि 321200 सम्म २०० जना श्री सेन्ट लरेन्स मा.वव. (ि), वपपलबोट, चाववहल 

57 321201 देखि 321400 सम्म २०० जना श्री क्याखम्पयन काठमाडौं कलेज, गहनापोिरी 

58 321401 देखि 321600 सम्म २०० जना श्री टंगाल मा.वव., टंगाल 

59 321601 देखि 321800 सम्म २०० जना श्री ग्यालेक्सी पखब्लक स्कुल (क), ज्ञानेश्वर 

60 321801 देखि 322000 सम्म २०० जना श्री ग्यालेक्सी पखब्लक स्कुल (ि), ज्ञानेश्वर 

61 322001 देखि 322200 सम्म २०० जना श्री नन्दी मा.वव. (क), नक्साल 

62 322201 देखि 322400 सम्म २०० जना श्री नन्दी मा.वव. (ि), नक्साल 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

63 322401 देखि 322600 सम्म २०० जना श्री मेगा कलेज (क), बबरमहल 

64 322601 देखि 322800 सम्म २०० जना श्री मेगा कलेज (ि), बबरमहल 

65 322801 देखि 323000 सम्म २०० जना श्री एखम्वसन कलेज (क), मध्यबानेश्वर 

66 323001 देखि 323200 सम्म २०० जना श्री एखम्वसन कलेज (ि), मध्यबानेश्वर 

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

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

69 323601 देखि 323800 सम्म २०० जना श्री वप्रधमयर कलेज, बानेश्वर 

70 323801 देखि 324000 सम्म २०० जना श्री धभमसेनगोला मा.वव., नयााँबानेश्वर 

71 324001 देखि 324200 सम्म २०० जना श्री लालीगरुााँस रावष्ट्रय मा.वव., शंिमलु 

72 324201 देखि 324400 सम्म २०० जना श्री इनोभेवटभ इङ्गधलस स्कुल, बदु्धनगर 

73 324401 देखि 324600 सम्म २०० जना श्री एस.भी. (स्वप्नवावटका) एकेडेमी, बदु्धनगर 

74 324601 देखि 324800 सम्म २०० जना श्री विटन इन्टरनेशनल कलेज (क), सवुविानगर, तीनकुने 

75 324801 देखि 325000 सम्म २०० जना श्री विटन इन्टरनेशनल कलेज (ि), सवुविानगर, तीनकुने 

76 325001 देखि 325200 सम्म २०० जना श्री पेन्टागन इन्टरनेशनल कलेज, तीनकुने 

77 325201 देखि 325400 सम्म २०० जना श्री वहमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेज (क), तीनकुने 

78 325401 देखि 325600 सम्म २०० जना श्री वहमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेज (ि), तीनकुने 

79 325601 देखि 325800 सम्म २०० जना श्री बानेश्वर क्याम्पस (क), शाखन्तनगर 

80 325801 देखि 326000 सम्म २०० जना श्री बानेश्वर क्याम्पस (ि), शाखन्तनगर 
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81 326001 देखि 326200 सम्म २०० जना श्री सान्त्वना एकेडेमी, शाखन्तनगर 

82 326201 देखि 326400 सम्म २०० जना श्री धसदे्धश्वर मा.वव., शाखन्तनगर 

83 326401 देखि 326600 सम्म २०० जना श्री वहमालयन कलेज (व्याचलर ब्लक), कोटेश्वर 

84 326601 देखि 326800 सम्म २०० जना श्री ग्रामर कलेज (क), सेती ओपी मागा, कोटेश्वर 

85 326801 देखि 327000 सम्म २०० जना श्री ग्रामर कलेज (ि), सेती ओपी मागा, कोटेश्वर 

86 327001 देखि 327200 सम्म २०० जना श्री सरस्वती मा.वव., कोटेश्वर 

87 327201 देखि 327400 सम्म २०० जना श्री मदन भण्डारी मेमोररयल कलेज, अनामनगर 

88 327401 देखि 327600 सम्म २०० जना श्री सगरमाथा मखल्टपल कलेज, धडखल्लबजार 

89 327601 देखि 327800 सम्म २०० जना श्री सूयोदय मा.वव., घटे्टकुलो, मैतीदेवी 

90 327801 देखि 328000 सम्म २०० जना श्री एभरेष्ट कलेज, थापाथली 

91 328001 देखि 328200 सम्म २०० जना श्री एस.इ.ए. एकेडेमी, थापाथली 

92 328201 देखि 328400 सम्म २०० जना श्री दरवार हाइा स्कुल (भान/ुसंस्कृत मा.वव.) (क), रानीपोिरी 

93 328401 देखि 328600 सम्म २०० जना श्री दरवार हाइा स्कुल (भान/ुसंस्कृत मा.वव.) (ि), रानीपोिरी 

94 328601 देखि 328800 सम्म २०० जना श्री शवहद शकु्र मा.वव, अदै्वत मागा, परुानो बसपाका  

95 328801 देखि 329000 सम्म २०० जना 
श्री नेशनल इखन्ष्टच्यटु फर कखम्पवटवटभ एक्जाम (नाइस), अदै्वत मागा 
(शवहद शकु्र मा.वव.नखजकै) 

96 329001 देखि 329200 सम्म २०० जना श्री पदमोदय मा.वव., पतुलीसडक 

97 329201 देखि 329400 सम्म २०० जना श्री भाइबे्रन्ट इखन्ष्टच्यटु (क), न्यूप्लाजा, पतुलीसडक 

98 329401 देखि 329600 सम्म २०० जना श्री भाइबे्रन्ट इखन्ष्टच्यटु (ि), न्यूप्लाजा, पतुलीसडक 
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99 329601 देखि 329800 सम्म २०० जना श्री लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय (क), अनामनगर  

100 
329801 देखि 329912 सम्म 
र बााँकी सबै 

112 जना 
र बााँकी 

श्री 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। 

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

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

5. वस्तगुत प्रश्नको गलत उत्तर ददएमा २०% अङ्क कट्टा गररनेछ। 

6. 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। 

7. 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 िानेपानीको 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. सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो स्वास््य अवस्थाको बारेमा आयोगको Web Site मा गइा ववद्यतुीय माध्यमबाट कोधभड सम्बन्िी स्वयम ्घोषणा फाराम अधनवाया रूपमा 
भनुा पनेछ। 

7. 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 मा सम्पका  गरी अधग्रम जानकारी ददन ुपनेछ। 

 

 

 

....................... 
(रामप्रसाद पौडेल) 
नायब  सबु्बा 

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

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

उपसखचव 
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