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नायव सुव्वा वा सो सरह पदको परीक्षा भवन कायम गररएको सचूना 

सचूना नं.: ९१/०७६-७७  मममि: २०७६।११।०९ 

यस  कायाालयको  वि.नं. ११३०२-११३०८/०७६-७७ (खलुा,समािेशी), संयकु्त तथा एवककृत परीक्षा प्रणाली अन्तगात रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायि 

सवु्िा िा सो सरह पदको जलेश्वर परीक्षा केन्र राख्ने उम्मेदिारहरुको  सामान्य ज्ञान र सामान्य बौविक परीक्षण परीक्षा वनम्न वमवत, समय र स्थानमा 

संचालन हुने भएकोले सम्िवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

 

परीक्षा काययक्रम : 

वस.नं. वि.नं. पद, श्रेणी वलवखत परीक्षा वमवत र समय 

१ ११३०२-११३०८/०७६-७७ (खलुा,समािेशी) 
नायि सवु्िा िा सो सरह,   

रा.प.अन.ं प्रथम (अप्राविवधक) 

२०७६।११।२४ गते वदनको ११:०० िजे 

(४५ वमनेट) 

 

परीक्षा केन्द्र : 

वस.नं. 
रोल नं. उम्मेदिार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दवेख सम्म 

१ १५०००१ १५०२०० २०० श्री सरस्वती नमुना मा.वव., जनकपुर (क) केन्द्र 

२ १५०२०१ १५०४०० २०० श्री सरस्वती नमुना मा.वव., जनकपुर (ख) केन्द्र 

३ १५०४०१ १५०६०० २०० श्री एंजल्स सेकेन्द्डरी वोर्ड िङ्ग स्कुऱ, जनकपुर, रामानन्द्द चौक (क) केन्द्र 

४ १५०६०१ १५०८०० २०० श्री एंजल्स सेकेन्द्डरी वोर्ड िङ्ग स्कुऱ, जनकपुर, रामानन्द्द चौक (ख) केन्द्र 

५ १५०८०१ १५१००० २०० श्री एंजल्स सेकेन्द्डरी वोर्ड िङ्ग स्कुऱ, जनकपुर, रामानन्द्द चौक (ग) केन्द्र 

६ १५१००१ १५११९० १९० श्री एंजल्स सेकेन्द्डरी वोर्ड िङ्ग स्कुऱ, जनकपुर, रामानन्द्द चौक (घ) केन्द्र 

७ १५११९१ १५१३९० २०० श्री राजवषि जनक क्याम्पस, जनकपुर (क) केन्द्र 

८ १५१३९१ १५१५९० २०० श्री राजवषि जनक क्याम्पस, जनकपुर (ख) केन्द्र 

९ १५१५९१ १५१७९० २०० श्री राजवषि जनक क्याम्पस, जनकपुर (ग) केन्द्र 

१० १५१७९१ १५१९९० २०० श्री सुकदेव मा.वव., सुगा, जऱेश्वर (क) केन्द्र 

११ १५१९९१ १५२१९० २०० श्री सुकदेव मा.वव., सुगा, जऱेश्वर (ख) केन्द्र 

१२ १५२१९१ १५२३९० २०० श्री न्द्यु मोडिन मा.वव., जऱेश्वर (क) केन्द्र  

१३ १५२३९१ १५२५९० २०० श्री न्द्यु मोडिन मा.वव., जऱेश्वर (ख) केन्द्र  

१४ १५२५९१ १५२७९० २०० श्री ऱ.च.म.ुमा.वव. जऱेश्वर (क) केन्द्र 

१५ १५२७९१ १५२९४० १५० श्री ऱ.च.म.ुमा.वव. जऱेश्वर (ख) केन्द्र 

१६ १५२९४१ १५३१४० २०० श्री एड्भान्द्स ऱनिर हहमाऱयन मा.वव., जऱेश्वर (क) केन्द्र 

१७ १५३१४१ १५३३४० २०० श्री एड्भान्द्स ऱनिर हहमाऱयन मा.वव., जऱेश्वर (ख) केन्द्र 

१८ १५३३४१ १५३५४० २०० श्री साउथ एससयन क्याम्व्म्िज ई.वोर्ड िङ्ग स्कुऱ, जऱेश्वर 

१९ १५३५४१ १५३७४० २०० श्री महेन्द्र आदर्ि महहऱा मा.वव., जऱेश्वर (क) केन्द्र 

२० १५३७४१ १५३९४० २०० श्री महेन्द्र आदर्ि महहऱा मा.वव., जऱेश्वर (ख) केन्द्र 

२१ १५३९४१ १५४१४० २०० श्री जानकी परीऺण मा.वव., प्रकौऱी, जऱेश्वर 

२२ १५४१४१ १५४३४० २०० श्री सर्रु्ऻान ननकुञ्ज ई.वो.स्कुऱ, जऱेश्वर 

२३ १५४३४१ १५४५४० २०० श्री मा.वव., वखरीभाट, जऱेश्वर  

२४ १५४५४१ १५४७४० २०० श्री रा.वव.म. क्याम्पस, जऱेश्वर (क) केन्द्र 

२५ १५४७४१ 
बााँकी सि ै

उम्मेदिारहरु 
२२६ श्री रा.वव.म. क्याम्पस, जऱेश्वर (ख) केन्द्र 
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रष्टव्य :- 

१. परीक्षा भिनमा मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रोवनक्ट्स विभाइस र ब्याग(झोला) वनषेध गररएको छ । 

२. आयोगको पिूा सचूना विना वनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थवगत हुनछैेन । 

३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनछे । 

४. परीक्षाथीले अवनिाया रुपमा आफ्नो प्रिेशपत्रको साथमा नपेाली नागररकता प्रमाणपत्र िा सािाजवनक संस्थािाट जारर भएको पररचय खलु्न े

कागजात वलई परीक्षा भिनमा आउनपुनछे । 

५. अन्यत्र परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्िीकृत गराएका उम्मेदिारहरुलाई मावथ उल्लेवखत परीक्षा केन्रमा सवम्मवलत गराइन ेछैन । 
 

...............................                                                   ........................... 
 लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल            भषेराज आचाया 

      नायि सवु्िा                                                                                                     शाखा अवधकृत 


