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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं.  ३४५/०७९-८०, मममि : २०७९/११/१५ 

 
 

आयोगको िपमसलमा उल्लिल्लिि मवज्ञापनहरूको (िुला िथा समावेशी) मलल्लिि परीक्षा नेपाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा 

सम्बन्धी मापदण्डको पालना गने गरी मनम्नानुसारका मममि, समय र परीक्षा भवनहरूमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बल्लन्धि सबैको 

जानकारीको लामग यो सूचना प्रकामशि गररएको छ । परीक्षाथीहरूले अमनवायय रूपमा पालना गनुयपने मवषयहरू द्रष्टव्य १ र २ 

मा उिेि गररएको छ । 
 

विज्ञापन न.ं  

१३-१९/०७९-८० (खुला/समािेशी) 

सेिा/समहू/तह:  

प्रशासन/सामान्य प्रशासन,लेखा,राजश्व/ 

पााँच ाँ 

पद:  

सहायक पााँच ाँ/लेखापाल/ 

आलेप सहायक 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र विषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत समय समय अिवि 

प्रथम 
सामान्य ज्ञान र बौद्धिक 

परीक्षण 

वसु्तगि 

बहुवैकल्लिक/मवषयगि 

२०७९ फागनु  

२७ गते 

द्धिनको 

१:०० बजे 
४५ द्धमनेट 

परीक्षा भिन 

क्र.स.ं 
उम्मेदिारहरूको रोल न.ं परीक्षार्थी 

सङ्ख ्या 
परीक्षा भिन 

देवख सम्म 

काठमाड ौँतर्फ  

1.  १ ४०० ४०० श्री रत्नराज्य मा .मव. , बानेश्वर, काठमाड ौँ 

2.  ४०१ ६०० २०० श्री स्वप्नबामटका एकेडेमी, बुद्धनगर, काठमाड ौँ 

3.  ६०१ ८०० २०० श्री सगरमाथा मल्लिपल कलेज, मडिीबजार, काठमाड ौँ 

4.  ८०१ १२०० ४०० श्री मिमलयण्ट कलेज, मसफल, काठमाड ौँ 

5.  १२०१ १६०० ४०० श्री महेन्द्र भवन मा .मव. , सानोग चरन, काठमाड ौँ 

6.  १६०१ २००० ४०० श्री मनमोहन मेमोररयल कलेज, सोह्रिुटे्ट, काठमाड ौँ 

7.  २००१ २२०० २०० श्री भीमसेनगोला मा .मव. , नयाौँबानेश्वर, काठमाड ौँ 

8.  २२०१ २६०० ४०० श्री टंगाल मा .मव. , टंगाल, काठमाड ौँ 

9.  २६०१ ३००० ४०० श्री जनकनाथ सृ्मिी मा .मव. , लैनच र, काठमाड ौँ 
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क्र.स.ं 

उम्मेदिारहरूको रोल न.ं परीक्षार्थी 

सङ्ख ्या 
परीक्षा भिन 

देवख सम्म 

10.  ३००१ ३४०० ४०० श्री शान्ती मवद्या गृह, लैनच र, काठमाड ौँ 

11.  ३४०१ ३८०० ४०० श्री नेपाल युवक मा .मव. , पकनाजोल, काठमाड ौँ 

12.  ३८०१ ४२०० ४०० श्री पासाङ्गल्यामु शेपाय मे. कलेज +२, सामािुसी, काठमाड ौँ 

13.  ४२०१ ४४०० २०० श्री पासाङ्गल्यामु शेपाय मे  .कलेज Bachelor, सामािुसी, काठमाड ौँ 

14.  ४४०१ ४८०० ४०० श्री सरस्विी मा .मव. , कोटेश्वर, काठमाड ौँ 

15.  ४८०१ ५००० २०० श्री मसदे्वश्वर मा .मव. , शाल्लन्तनगर, काठमाड ौँ 

16.  ५००१ ५४०० ४०० श्री ग्यालेक्सी सू्कल, ज्ञानेश्वर, काठमाड ौँ 

17.  ५४०१ ५६०० २०० श्री सुयोदय मा .मव. , मैिीदेवी, काठमाड ौँ 

18.  ५६०१ ५८०० २०० श्री नन्दी मा .मव. , नागपोिरी, नक्साल, काठमाड ौँ 

19.  ५८०१ ६२०० ४०० श्री आमशवायद कलेज, सामािुसी, कपुरधारा चोक, काठमाड ौँ 

20.  ६२०१ ६६०० ४०० श्री नु्य ममलेमनयम कलेज, सुकेधारा, काठमाड ौँ 

21.  ६६०१ ६८०० २०० श्री समहद शुक्र मा.मव. अदै्विमागय  पुरानो, काठमाड ौँ 

22.  ६८०१ ७२०० ४०० श्री िुकमलन कलेज, सुकेधारा, काठमाड ौँ 

23.  ७२०१ ७६०० ४०० श्री मप.ई.ए. एशोमसयन, थापाथली, काठमाड ौँ 

24.  ७६०१ ७८०० २०० श्री CITE, मिनकुने, काठमाड ौँ 

25.  ७८०१ ८००० २०० श्री दरबार हाइसू्कल (संसृ्कि मा.मव.), रानीपोिरी, काठमाड ौँ 

26.  ८००१ ८२०० २०० श्री दरबार हाइसू्कल (भानु मा.मव.), रानीपोिरी, काठमाड ौँ 

27.  ८२०१ ८६०० ४०० श्री परोपकार आदशय मा .मव. , मभमसेनस्थान, काठमाड ौँ 

28.  ८६०१ ८८०० २०० श्री शारदा मा .मव. , मिलगंगा, काठमाड ौँ 

29.  ८८०१ ९००० २०० श्री लाली गुराौँस मा.मव., शंिमुल, काठमाड ौँ 
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क्र.स.ं 

उम्मेदिारहरूको रोल न.ं परीक्षार्थी 

सङ्ख ्या 
परीक्षा भिन 

देवख सम्म 

हेट ौँडातर्फ  

30.  ९००१ ९२०० २०० श्री बालज्योिी मा .मव. , मपपे्ल, मकवानपुर 

31.  ९२०१ ९४०० २०० श्री हेट ौँडा मसटी कलेज, मपपे्ल, मकवानपुर 

32.  ९४०१ १०२०० ८०० श्री वंशगोपाल मा .मव. , च घडा, मकवानपुर 

33.  १०२०१ १०६०० ४०० श्री चन्द्रोदय मा .मव. , हेट ौँडा-८,  मकवानपुर 

34.  १०६०१ ११००० ४०० श्री प्रगिी उच्च मा .मव. , हेट ौँडा-९,  मकवानपुर 

35.  ११००१ ११२०० २०० श्री श्रममक मा .मव. , हेट ौँडा-४,  कराय चोक, मकवानपुर 

36.  ११२०१ ११४०० २०० श्री ज्ञानदा मा .मव. , हेट ौँडा-१०,, भूटनदेवी मल्लन्दर नमजक, मकवानपुर 

37.  ११४०१ ११८०० ४०० 
श्री िुलसीमेहर मेमोररयल सेकेन्डरी सू्कल, भूटनदेवी मल्लन्दर जाने बाटो, 

मकवानपुर 

38.  ११८०१ १२००० २०० श्री अमर मा .मव. , हेट ौँडा-१,, चाइना क्वाटर, मकवापनुर 

39.  १२००१ १२२०० २०० 
श्री सत्यम् जेमभयसय इङ्गमलस सू्कल, मचल्ड्र ेन पाकय , हेट ौँडा-४,  

मकवानपुर 

40.  १२२०१ १२६०० ४०० श्री मज.एस. मनकेिन, हेट ौँडा-४, मकवानपुर 

41.  १२६०१ १३२०० ६०० श्री भुटनदेवी मा .मव. , हेट ौँडा ४, सु्कल रोड, मकवानपुर 

42.  १३२०१ १४००० ८०० श्री आधुमनक रामष्टर य मा .मव. , हेट ौँडा-४, मकवानपुर 

43.  १४००१ १४६०० ६०० श्री हेट ौँडा क्याम्पस, हेट ौँडा-४, मकवानपुर 

44.  १४६०१ १५००० ४०० श्री मसद्धाथय मा .मव. , नगरपामलका रोड, हेट ौँडा-२, मकवानपुर 

45.  १५००१ बाौँकी सबै 
श्री मकवानपुर बहुमुिी क्याम्पस, नगरपामलका रोड, हेट ौँडा-२, 

मकवानपुर 
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विज्ञापन न.ं  

६०२-६०३/०८९-८० 

सेिा/समहू/तह:  

इवन्जवनयररङ्/इलेवरिकल/जनरल 

इलेवरिवसयन/पााँच ाँ 

पद:  

इलेवरिवसयन 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र विषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत समय समय अिवि 

प्रथम 

भाग १: सामान्य ज्ञान र सामान्य 

अद्धभक्षमता परीक्षण 

भाग २: सेवा सम्बद्धन्ित कायय-ज्ञान 

वस्तगुत 
२०७९ फागनु  

२९ गते 

द्धिनको 

३:१५ बजे 
४५ द्धमनेट 

द्धितीय सेवा सम्बद्धन्ित कायय-ज्ञान द्धवषयगत 
२०७९ फागनु  

२९ गते 

द्धिनको 

४:०० बजे 

२ घण्टा १५ 

द्धमनेट 

परीक्षा भिन 

क्र.स.ं 
उम्मेदिारहरूको रोल न.ं परीक्षार्थी 

सङ्ख ्या 
परीक्षा भिन 

देवख सम्म 

१ १ िरखास्त स्वीकृत भएका सबै श्री प्रिेश लोक सेवा आयोग, हेटौ ौँडा-४, मकवानपरु 

 

विज्ञापन न.ं 

५८६-५८९/०७९-८० 

सेिा/समहू/तह:  

इवन्जवनयररङ्/वसवभल/विवडिङ् 

एण्ि आवकय टेरट/पााँच ाँ 

पद:  

सि इवन्जवनयर 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र विषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत समय समय अिवि 

प्रथम 

भाग १: सामान्य ज्ञान र सामान्य 

अद्धभक्षमता परीक्षण 

भाग २: सेवा सम्बद्धन्ित कायय-ज्ञान 

द्धवषयगत 
२०७९ फागनु  

३० गते 

द्धिनको 

३:१५ बजे 
४५ द्धमनेट 

द्धितीय सेवा सम्बद्धन्ित कायय-ज्ञान द्धवषयगत 
२०७९ फागनु  

३० गते 

द्धिनको 

४:०० बजे 

२ घण्टा १५ 

द्धमनेट 

परीक्षा भिन 

क्र.स.ं 
उम्मेदिारहरूको रोल न.ं परीक्षार्थी 

सङ्ख ्या 
परीक्षा भिन 

देवख सम्म 

१ 
१ २०० २०० 

श्री िुलसीमेहर मेमोररयल सेकेन्डरी सू्कल, भूटनदेवी मल्लन्दर जाने बाटो, 

मकवानपुर 

२ २०१ ४०० २०० श्री हेट ौँडा क्याम्पस, हेट डंा-४, मकवानपुर 

३ ४०१ बाौँकी सबै 
श्री मकवानपुर बहुमुिी क्याम्पस, नगरपामलका रोड, हेट ौँडा-२, 

मकवानपुर 
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द्रष्टव्य १:- 

 परीक्षा सञ्चालन हुने मदन अप्रत्यामसि मवदा पनय गएमा पमन आयोगको पूवय सूचना मवना मनधायररि काययक्रम अनुसारको परीक्षा स्थमगि 

हुने छैन । 

 परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुयपनेछ । 

 परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन, स्माटय घडी लगायि कुनै पमन मवद्युिीय उपकरणहरू ल्याउन मनषेध गररएको छ । 

 प्रवेश पत्र मवना कुनै पमन उमे्मदवारलाई परीक्षामा सल्लम्ममलि नगराइने हुौँदा प्रवेशपत्र अमनवायय रूपमा साथमा मलई परीक्षा सञ्चालन 

हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ । 

 परीक्षामा प्रवेशपत्रसौँगै आफ्नो नागररकिा वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समहिको कुनै एक पररचयपत्र अमनवायय रूपमा 

मलई आउनुपनेछ । 

 परीक्षाथीहरूको लामग यस सूचनामा िोमकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराइने छैन । 

द्रष्टव्य २:- कोभभड-१९ सङ््करमणबाट सुरभक्षत रहन परीक्षार्थीले अभनवायफ पालना गनुफपने र्थप भवषयहरू 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुय अमघ उमे्मदवार स्वयम् ले कल्लम्तमा माक्स, स्यामनटाइजर िथा आफ्नो लामग मपउने पानीको अमनवायय व्यवस्था 

गनुय पनेछ । 

 उमे्मदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाय र मनस्कौँ दा मभडभाड नगरी एकआपसमा दुई ममटरको दूरी कायम गनुय पनेछ । 

 परीक्षामा िमटएका जनशल्लिले मदएको मनदेशनको पूणय पालना गनुयपनेछ । 

 परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाय, बामहर मनस्कदा, श चालय प्रयोग गनुयपदाय मभडभाड नगरी िोमकएको दूरी कायम गरी क्रमैसौँग 

िोमकएको स्थानमा जानुपनेछ । 

 परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुय हुौँदैन । 

 

 

  _________________________  

  (पदम ओझा) 

  अमधकृि साि  ं  
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