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सहायक सूचक पदको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सचूना नं.:३०/०७७-७८  मममि: २०७७।०९।२५  

 

लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कायाालयवाट संचालन हुने श्री रामरिय अनुसन्धान मवभागको  वव.नं. १/०७६/७७ (खलुा,समावेशी), 

रा.प.अनं. चतुथा श्रेणी सरह, सहायक सचूक पदको वलवखत परीक्षा पवूा प्रकावशत कायाक्रम अनसुार वनम्न वमवत, समय र स्थानमा 

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

 

परीक्षा काययक्रम : 

मव.नं. िह/शे्रणी पद 
मिमिि परीक्षा काययक्रम र समय 

प्रथम पत्र मििीय पत्र 

१/०७६/७७ रा.प.अनं. चतुथा श्रेणी सरह सहायक सचूक 

२०७७ माघ १० गते 

ववहानको ११:०० वज े

(१ घण्टा) 

२०७७ माघ १० गते 

वदनको १:०० वजे 

(२ घण्टा ३० वमनेट) 

 

परीक्षा केन्र : 

मस.नं. 
रोि नं. उम्मेदवार 

सखं्या 
परीक्षा केन्र 

देमि सम्म 

१ २०००१ २०१०० १०० श्री धय ुवभजन मा.वव., आनधदनगर, जनकपरु (क) केधर । 

२ २०१०१ २०२०० १०० श्री धय ुवभजन मा.वव., आनधदनगर, जनकपरु (ख) केधर । 

३ २०२०१ २०३०० १०० श्री राजवषा जनक क्याम्पस, मरुलीचौक, जनकपरु (क) केधर । 

४ २०३०१ २०४०० १०० श्री राजवषा जनक क्याम्पस, मरुलीचौक, जनकपरु (ख) केधर । 

५ २०४०१ २०५०० १०० श्री राजवषा जनक क्याम्पस, मरुलीचौक, जनकपरु (ग) केधर । 

६ २०५०१ २०६२५ १२५ श्री डेफोवडल्स पवललक स्कुल, ववद्यापवतचौक, जनकपरु (क) केधर । 

७ २०६२६ २०७५० १२५ श्री डेफोवडल्स पवललक स्कुल, ववद्यापवतचौक, जनकपरु (ख) केधर । 

८ २०७५१ २०८५० १०० श्री धय ुईङ्वलस से.वोवडाङ्ग स्कुल, मरुलीचौक, जनकपरु । 

९ २०८५१ २०९५० १०० श्री वमवथला इवधसच्यटु अफ टेवक्नकल स्कुल(MIT), ववशहाराचौक, जनकपरु (क) केधर । 

१० २०९५१ २१०५० १०० श्री वमवथला इवधसच्यटु अफ टेवक्नकल स्कुल(MIT), ववशहाराचौक, जनकपरु (ख) केधर । 

११ २१०५१ २११५० १०० श्री वमवथला इवधसच्यटु अफ टेवक्नकल स्कुल(MIT), ववशहाराचौक, जनकपरु (ग) केधर । 

१२ २११५१ २१२५० १०० श्री वमवथला इवधसच्यटु अफ टेवक्नकल स्कुल(MIT), ववशहाराचौक, जनकपरु (घ) केधर । 

१३ २१२५१ २१३५० १०० श्री वमवथला इवधसच्यटु अफ टेवक्नकल स्कुल(MIT), ववशहाराचौक, जनकपरु (ङ) केधर । 

१४ २१३५१ २१४५० १०० श्री मोनावस्टक सेकेधडरी ई.वोवडाङ्ग स्कुल (जवुनयर), भानचुौक, जनकपरु (क) केधर । 

१५ २१४५१ २१५५० १०० श्री मोनावस्टक सेकेधडरी ई.वोवडाङ्ग स्कुल (जवुनयर), भानचुौक, जनकपरु (ख) केधर । 

१६ २१५५१ २१६५० १०० श्री मोनावस्टक सेकेधडरी ई.वोवडाङ्ग स्कुल (जवुनयर), भानचुौक, जनकपरु (ग) केधर । 

१७ २१६५१ २१७५० १०० श्री मोनावस्टक सेकेधडरी ई.वोवडाङ्ग स्कुल (जवुनयर), भानचुौक, जनकपरु (घ) केधर । 

१८ २१७५१ २१८५० १०० श्री मोनावस्टक सेकेधडरी ई.वोवडाङ्ग स्कुल (वसवनयर), वमल्स एररया, जनकपरु (क) केधर । 

१९ २१८५१ २१९५० १०० श्री मोनावस्टक सेकेधडरी ई.वोवडाङ्ग स्कुल (वसवनयर), वमल्स एररया, जनकपरु (ख) केधर । 

२० २१९५१ २२०५० १०० श्री मोनावस्टक सेकेधडरी ई.वोवडाङ्ग स्कुल (वसवनयर), वमल्स एररया, जनकपरु (ग) केधर । 

२१ २२०५१ २२१५० १०० श्री मोनावस्टक सेकेधडरी ई.वोवडाङ्ग स्कुल (वसवनयर), वमल्स एररया, जनकपरु (घ) केधर । 
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२२ २२१५१ २२२५० १०० श्री याज्ञवल्क्य संस्कृत मा.वव., ज्ञानकुप, जनकपरु (क) केधर । 

२३ २२२५१ २२३५० १०० श्री याज्ञवल्क्य संस्कृत मा.वव., ज्ञानकुप, जनकपरु (ख) केधर । 

२४ २२३५१ २२४५० १०० श्री याज्ञवल्क्य संस्कृत मा.वव., ज्ञानकुप, जनकपरु (ग) केधर । 

२५ २२४५१ २२५५० १०० श्री याज्ञवल्क्य संस्कृत मा.वव., ज्ञानकुप, जनकपरु (घ) केधर । 

२६ २२५५१ २२६५० १०० श्री सेधरल ईवजजवनयररङ्ग कलेज, जनकपरु (क) केधर । 

२७ २२६५१ २२७५० १०० श्री सेधरल ईवजजवनयररङ्ग कलेज, जनकपरु (ख) केधर । 

२८ २२७५१ २२८५० १०० श्री सेधरल ईवजजवनयररङ्ग कलेज, जनकपरु (ग) केधर । 

२९ २२८५१ २२९५० १०० श्री नशेनल ह्यमुन ररसोषा डेभलपमेधट एकेडमी प्रा.वल.(NHRDA), जनकपरु । 

३० २२९५१ २३०५० १०० श्री जानकी मा.वव., बाह्रववघा, जनकपरु (क) केधर  

३१ २३०५१ २३१५० १०० श्री जानकी मा.वव., बाह्रववघा, जनकपरु (ख) केधर  

३२ २३१५१ २३२५० १०० श्री एधजेल्स सेकेधडरी वोवडाङ्ग स्कुल, बाह्रववघा, जनकपरु (क) केधर  

३३ २३२५१ २३३५० १०० श्री एधजेल्स सेकेधडरी वोवडाङ्ग स्कुल, बाह्रववघा, जनकपरु (ख) केधर  

३४ २३३५१ २३४५० १०० श्री एधजेल्स सेकेधडरी वोवडाङ्ग स्कुल, बाह्रववघा, जनकपरु (ग) केधर  

३५ २३४५१ २३५५० १०० श्री एधजेल्स सेकेधडरी वोवडाङ्ग स्कुल, बाह्रववघा, जनकपरु (घ) केधर  

३६ २३५५१ २३६५० १०० श्री सरस्वती नमनूा मा.वव., बाह्रववघा, जनकपरु (क) केधर 

३७ २३६५१ २३७५० १०० श्री सरस्वती नमनूा मा.वव., बाह्रववघा, जनकपरु (ख) केधर 

३८ २३७५१ २३८५० १०० श्री सकलभवन कधया मा.वव. (जचकुावल छेउ), जनकपरु (क) केधर । 

३९ २३८५१ २३९५० १०० श्री सकलभवन कधया मा.वव. (जचकुावल छेउ), जनकपरु (ख) केधर । 

४० २३९५१ २४०५० १०० श्री संकटमोचन मा.वव., जनकपरु (क) केधर 

४१ २४०५१ २४१५० १०० श्री संकटमोचन मा.वव., जनकपरु (ख) केधर 

४२ २४१५१ २४२५० १०० श्री संकटमोचन मा.वव., जनकपरु (ग) केधर 

४३ २४२५१ २४३५० १०० श्री वसद्धाथा वशशसुदन ई.वोवडाङ्ग स्कुल, भानचुौक, जनकपरु (क) केधर । 

४४ २४३५१ २४४५० १०० श्री वसद्धाथा वशशसुदन ई.वोवडाङ्ग स्कुल, भानचुौक, जनकपरु (ख) केधर । 

४५ २४४५१ २४५५० १०० श्री वसद्धाथा वशशसुदन ई.वोवडाङ्ग स्कुल, भानचुौक, जनकपरु (ग) केधर । 

४६ २४५५१ २४६५० १०० श्री वसद्धाथा वशशसुदन ई.वोवडाङ्ग स्कुल, भानचुौक, जनकपरु (घ) केधर । 

४७ २४६५१ २४७५० १०० श्री धनषुा साइधस क्याम्पस (भानचुौक पवुा), जनकपरु (क) केधर । 

४८ २४७५१ २४८५० १०० श्री धनषुा साइधस क्याम्पस (भानचुौक पवुा), जनकपरु (ख) केधर । 

४९ २४८५१ २४९५० १०० श्री शकुदवे मा.वव., सगुा, जलेश्वर (क) केधर । 

५० २४९५१ २५०५० १०० श्री शकुदवे मा.वव., सगुा, जलेश्वर (ख) केधर । 

५१ २५०५१ २५१३० ८० श्री धय ूमोडान मा.वव., जलेश्वर (क) केधर । 

५२ २५१३१ २५२१० ८० श्री धय ूमोडान मा.वव., जलेश्वर (ख) केधर । 

५३ २५२११ २५३१० १०० श्री धय ूमोडान मा.वव., जलेश्वर (ग) केधर । 

५४ २५३११ २५४०० ९० श्री ल.च.म.ु मा.वव., जलेश्वर (क) केधर । 

५५ २५४०१ २५४९० ९० श्री ल.च.म.ु मा.वव., जलेश्वर (ख) केधर । 

५६ २५४९१ २५५९० १०० श्री एड्भाधस लनार वहमालयन मा.वव., जलेश्वर (क) केधर । 

५७ २५५९१ २५६८० ९० श्री एड्भाधस लनार वहमालयन मा.वव., जलेश्वर (ख) केधर । 

५८ २५६८१ २५७७० ९० श्री एड्भाधस लनार वहमालयन मा.वव., जलेश्वर (ग) केधर । 

५९ २५७७१ २५८७० १०० श्री साउथ एवसयन क्यावम्िज ई.वोवडाङ्ग स्कुल, जलेश्वर । 

६० २५८७१ २५९७० १०० श्री महधेर आदशा मवहला मा.वव., जलेश्वर (क) केधर । 

६१ २५९७१ २६०७० १०० श्री महधेर आदशा मवहला मा.वव., जलेश्वर (ख) केधर । 



nf]s ;]jf cfof]u 

hn]Zj/ sfof{no, hn]Zj/ 
        

3 
 

६२ २६०७१ २६१७० १०० श्री वशशजु्ञान वनकुजज ई.वोवडाङ्ग स्कुल, जलेश्वर । 

६३ २६१७१ २६२९० १२० श्री ववणा ववद्या मवधदर, हवस्पटलचौक, जलेश्वर ।  

६४ २६२९१ २६३९० १०० श्री जानकी परीक्षण मा.वव., प्रकौली, जलेश्वर । 

६५ २६३९१ २६४६५ ७५ श्री दामोदर एकेडमी, प्रकौली, जलेश्वर (क) केधर । 

६६ २६४६६ २६५४० ७५ श्री दामोदर एकेडमी, प्रकौली, जलेश्वर (ख) केधर । 

६७ २६५४१ २६६६५ १२५ श्री रा.वव.म. क्याम्पस, जलेश्वर (क) केधर । 

६८ २६६६६ २६७९० १२५ श्री रा.वव.म. क्याम्पस, जलेश्वर (ख) केधर । 

६९ २६७९१ २६९०१ १११ श्री वखरीभाट मा.वव., वखरीभाट, जलेश्वर । 

 

रष्टलय १ :- 

१. परीक्षा भवनमा मोबाइल, अधय इलेक्रोवनक्स वडभाइस र ब्याग(झोला) वनषेध गररएको छ । 

२. आयोगको पवूा सचूना ववना वनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थवगत हुनछैेन । 

३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनछे । 

४. परीक्षाथीले अवनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्रको साथमा नपेाली नागररकता प्रमाणपत्र वा नेपाल सरकारवाट जारी भएको फोटो समतेको कुनै 

पररचयपत्र  वलई परीक्षा सरुु हुनभुधदा कवम्तमा १ घण्टा ३० वमनेट अगावै परीक्षा भवनमा आउनपुनछे । 

५. अधयत्र परीक्षा केधर राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुलाई मावथ उल्लेवखत परीक्षा केधरमा सवम्मवलत गराइन ेछैन । 

रष्टलय २ :- 

       कोभिड-१९ सकं्रमणबाट सरुक्षऺत रहन परीऺाथीले अननवार्य रुपमा पालन गनुयपने थप ववषर्हरू : 
    १. परीक्षा केधरमा प्रवेश गनुा अवघ उम्मेदवार स्वयमले कवम्तमा माक्स, स्यावनटाइजर तथा आफ्नो लावग खानेपानीको अवनवाया लयवस्था गनुापनेछ ।  

  2. उम्मेदवारले परीक्षा केधरमा प्रवेश गदाा र वनस्कदा वभडभाड नगरीकन एकआपसमा दईु वमटरको दरूी कायम गनुा पनेछ ।  

  3. परीक्षामा खवटएका जनशविल ेवदएको वनदेशनको पणूा पालना गनुापनेछ ।  

  4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केधरमा प्रवेश गदाा, बावहर वनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा वभडभाड नगररकन दरूी कायम गरी क्रमैसंग तोवकएको स्थानमा जानपुनेछ ।  

  5. परीक्षाथीहरू समहूमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुाहुदैन । 

  6. उत्तरपवुस्तका बुझाउँदा उत्तरपवुस्तकामा रहकेो खाली स्थान काटी बुझाउँन ुपनेछ ।  

  7. परीक्षाथीले उत्तरपुवस्तका बुझाउँदा आफ्नो उत्तरपवुस्तका गधती गरी उत्तरपवुस्तका बुझाई हस्ताक्षर गरी बावहर जानपुनेछ । 

    ८. कोमभड-१९ बाट सकं्रममि  परीक्षाथीिे  परीक्षामा सवम्मवलत हुन परीक्षा हुनभुधदा एकवदन अगावै मो.नं. ९८४९११११९९ मा जानकारी गराउन ु पनेछ । 

 

...............................                                                   ........................... 
 लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल             माधव वघवमरे 

      नायव सलुवा                                                                                                     शाखा अवधकृत 


