
देखि सम्म

१ १ २०० २००
श्री शाखति नमनुा माध्यखमक खिद्यालय, मखिग्राम "क" केतर ।

२ २०१ ४०० २००
श्री शाखति नमनुा माध्यखमक खिद्यालय, मखिग्राम "ि" केतर ।

३ ४०१ ६०० २००
श्री शाखति नमनुा माध्यखमक खिद्यालय, मखिग्राम "ग" केतर ।

४ ६०१ ८०० २००
श्री तय ूइतभाइरनमेतट इङ्गखलस बोखडिङ स्कूल, मखिग्राम "क" केतर ।

५ ८०१ १००० २००
श्री तय ूइतभाइरनमेतट इङ्गखलस बोखडिङ स्कूल, मखिग्राम "ि" केतर ।

६ १००१ १२०० २००
श्री शंकनगर दुगािदत्त माध्यखमक खिद्यालय, शंकरनगर-िनिाखटका "क" केतर ।

७ १२०१ १४०० २००
श्री शंकनगर दुगािदत्त माध्यखमक खिद्यालय, शंकरनगर-िनिाखटका "ि" केतर ।

८ १४०१ १६०० २००
श्री खिलोत्तमा क्याम्पस, योगीकुटी "क" केतर ।

९ १६०१ १८०० २००
श्री खिलोत्तमा क्याम्पस, योगीकुटी "ि" केतर ।

१० १८०१ २००० २००
श्री खिलोत्तमा क्याम्पस, योगीकुटी "ग" केतर ।

११ २००१ २२०० २००
श्री मिीमकुुतद कलेज, योगीकूटी केतर ।

१२ २२०१ २४०० २००
श्री मिीमकुुतद सेकेतडरी स्कूल, योगीकूटी केतर ।

१३ २४०१ २६०० २००
श्री बटुिल पखललक स्कुल, योगीकुटी "क" केतर ।

१४ २६०१ २८०० २००
श्री बटुिल पखललक स्कुल, योगीकुटी "ि" केतर ।

प्रदेश लोक सेिा आयोग

लुखम्बनी प्रदेश

खलखिि परीक्षा सञ्चालन िथा नखिजा प्रकाशन शािा

सचूना नं. ११-२०७९-८०     खमखििः २०७९।०७।१२

परीक्षा खमखि र समयिः २०७९।०७।१९ गिे शखनिार, खदनको २:०० बजे

क्र.स.
रोल नं. उम्मेदिार 

सखं्या
परीक्षा केतर

स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत ववविन्न सेवा तथा समूह, सहायकस्तर पााँचौ तह (अप्राववविक) को ववज्ञापन नं.

ADM५०००६-५०००९/२०७९-८० खुला तथा समावेशी पदमा दरखास्त स्वीकृत िएका उम्मेदवारहरुले नेपाल

सरकारले तोकेको स्वास््य सुरक्षा सम्वन्िी मापदण्डको पालना र्ने र्री वलवखत परीक्षा सञ्चालन र्ने प्रयोजनको

लावर् देहाय बमोवजमका परीक्षा केन्रहरु तोवकएको व्यहोरा सम्ववन्ित सवैको जानकारीको लावर् यो सचूना

प्रकाशन र्ररएको छ ।

(बेद प्रसाद सवुदेी)

कम्प्यटुर अधिकृत

(बाबरुाम पन्थी)

अधिकृत सातौं



१५ २८०१ ३००० २००
श्री जनजागिृी माध्यखमक खिद्यालय, योगीकुटी "क" केतर ।

१६ ३००१ ३२०० २००
श्री जनजागिृी माध्यखमक खिद्यालय, योगीकुटी "ि" केतर ।

१७ ३२०१ ३४०० २००
श्री जनज्योखि माध्यखमक खिद्यालय, खडङ्गरनगर "क" केतर ।

१८ ३४०१ ३६०० २००
श्री जनज्योखि माध्यखमक खिद्यालय, खडङ्गरनगर "ि" केतर ।

१९ ३६०१ ३८०० २००
श्री काखलका मानिज्ञान  माध्यखमक खिद्यालय, काखलकानगर, "क" केतर ।

२० ३८०१ ४००० २००
श्री काखलका मानिज्ञान  माध्यखमक खिद्यालय , काखलकानगर, "ि" केतर ।

२१ ४००१ ४२०० २००
श्री काखलका मानिज्ञान  माध्यखमक खिद्यालय, काखलकानगर, "ग" केतर ।

२२ ४२०१ ४४०० २००
श्री बटुिल काखलका क्याम्पस, िेसक्याम्प बटुिल "क" केतर ।

२३ ४४०१ ४६०० २००
श्री बटुिल काखलका क्याम्पस, िेसक्याम्प बटुिल "ि" केतर ।

२४ ४६०१ ४८०० २००
श्री बटुिल काखलका क्याम्पस, िेसक्याम्प बटुिल "ग" केतर ।

२५ ४८०१ ५००० २००
श्री काखलका मानिज्ञान माध्यखमक खिद्यालय, रामनगर, सेक्टर २,  बटुिल, "क" केतर ।

२६ ५००१ ५२०० २००
श्री काखलका मानिज्ञान माध्यखमक खिद्यालय, रामनगर, सेक्टर २,  बटुिल, "ि" केतर ।

२७ ५२०१ ५४०० २००
श्री जनिा माध्यखमक खिद्यालय, िेसक्याम "क" केतर ।

२८ ५४०१ ५६०० २००
श्री जनिा माध्यखमक खिद्यालय, िेसक्याम "ि" केतर ।

२९ ५६०१ ५८०० २००
श्री खदप बोखडङ्ग हाइ स्कुल, सखु्िानगर "क" केतर ।

३० ५८०१ ६००० २००
श्री खदप बोखडङ्ग हाइ स्कुल, सखु्िानगर "ि" केतर ।

३१ ६००१ ६२०० २००
श्री एभरेष्ट इङ्गखलस  बोखडिङ स्कुल, सखु्िानगर "क" केतर ।

३२ ६२०१ ६४०० २००
श्री एभरेष्ट इङ्गखलस  बोखडिङ स्कुल, सखु्िानगर "ि" केतर ।

३३ ६४०१ ६६०० २००
श्री एभरेष्ट इङ्गखलस  बोखडिङ स्कुल, सखु्िानगर "ग" केतर ।

३४ ६६०१ ६८०० २००
श्री अक्सफोडि सेकेतडरी स्कूल, (School Block) सखु्िानगर "क" केतर । 

३५ ६८०१ ७००० २००
श्री अक्सफोडि सेकेतडरी स्कूल, (School Block) सखु्िानगर "ि" केतर । 

३६ ७००१ ७२०० २००
श्री खसदे्धश्वर लालकुमारी माध्यखमक खिद्यालय , दीपनगर "क" केतर ।

३७ ७२०१ ७४०० २००
श्री खसदे्धश्वर लालकुमारी माध्यखमक खिद्यालय , दीपनगर "ि" केतर ।

(बेद प्रसाद सवुदेी)

कम्प्यटुर अधिकृत

(बाबरुाम पन्थी)

अधिकृत सातौं



३८ ७४०१ ७६०० २००
श्री अतनपूिि मोडल कलेज, चााँदिारी, बटुिल केतर ।

३९ ७६०१ ७८०० २००
श्री नखिन औद्योखगक कदर बहादुर रीिा माध्यखमक खिद्यालय , देिीनगर "क" केतर ।

४० ७८०१ ८००० २००
श्री नखिन औद्योखगक कदर बहादुर रीिा माध्यखमक खिद्यालय , देिीनगर "ि" केतर ।

४१ ८००१ ८२०० २००
श्री नखिन औद्योखगक कदर बहादुर रीिा माध्यखमक खिद्यालय, देिीनगर "ग" केतर ।

४२ ८२०१ ८४०० २००
श्री खिनाउ इङ्गखलस बोखडिङ स्कुल देखिनगर केतर ।

४३ ८४०१ ८६०० २००
श्री तय ूहोराइजन माध्यखमक खिद्यालय 8-12 block िल्लो देिीनगर, "क" केतर ।

४४ ८६०१ ८८०० २००
श्री तय ूहोराइजन माध्यखमक खिद्यालय 8-12 block िल्लो देिीनगर, "ि" केतर ।

४५ ८८०१ ९००० २००
श्री तय ूहोराइजन माध्यखमक खिद्यालय 8-12 block िल्लो देिीनगर, "ग" केतर ।

४६ ९००१ ९२०० २००
श्री प्रगखि माध्यखमक खिद्यालय देिीनगर-प्रगखिनगर केतर ।

४७ ९२०१ ९४०० २००
श्री लुखम्बनी िाखिज्य क्याम्पस, देिीनगर "क" केतर ।

४८ ९४०१ ९६०० २००
श्री लुखम्बनी िाखिज्य क्याम्पस, देिीनगर "ि" केतर ।

४९ ९६०१ ९८०० २००
श्री लुखम्बनी िाखिज्य क्याम्पस, देिीनगर "ग" केतर ।

५० ९८०१ १०००० २००
श्री स्कुलसि होम सेकेतडरी स्कुल, चौराहा- BLOCK A केतर ।

५१ १०००१ १०२०० २००
श्री स्कुलसि होम सेकेतडरी स्कुल, इटाभट्टीलाइन - BLOCK B केतर ।

५२ १०२०१ १०४०० २००
श्री खिलोत्तमा माध्यखमक खिद्यालय, हखस्पटल लाइन केतर ।

५३ १०४०१ १०६०० २००
श्री उखजरखसहं माध्यखमक खिद्यालय, मैनािगर "क" केतर ।

५४ १०६०१ १०८०० २००
श्री उखजरखसहं माध्यखमक खिद्यालय, मैनािगर "ि" केतर ।

५५ १०८०१ ११००० २००
श्री बटुिल माध्यखमक खिद्यालय, पारी बटुिल केतर ।

५६ ११००१ ११२०० २००
श्री लुखम्बनी बोखडिङ स्कुल खचखडयािोला गोलपाकि  केतर ।

५७ ११२०१ ११४०० २००
श्री अतनपूिि माध्यखमक खिद्यालय गोलपाकि  केतर ।

५८ ११४०१ ११६०० २००
श्री सखमट इङ्गखलस बोखडिङ स्कुल गोलपाकि  केतर ।

५९ ११६०१ ११८०० २००
श्री खसद्धाथि गौिम बदु्ध क्याम्पस, हाटिजार "क" केतर ।

६० ११८०१ १२००० २००
श्री खसद्धाथि गौिम बदु्ध क्याम्पस, हाटिजार "ि" केतर ।

(बेद प्रसाद सवुदेी)

कम्प्यटुर अधिकृत

(बाबरुाम पन्थी)

अधिकृत सातौं



६१ १२००१ १२२०० २००
श्री बटुिल बहुमिुी क्याम्पस, गोलपाकि  "क" केतर ।

६२ १२२०१ १२४०० २००
श्री बटुिल बहुमिुी क्याम्पस, गोलपाकि  "ि" केतर ।

६३ १२४०१ १२६०० २००
श्री बटुिल बहुमिुी क्याम्पस, गोलपाकि  "ग" केतर ।

६४ १२६०१ १२८०० २००
श्री कातिी माध्यखमक खिद्यालय, हाटिजार लाइन "क" केतर ।

६५ १२८०१ १३००० २००
श्री कातिी माध्यखमक खिद्यालय, हाटिजार लाइन "ि" केतर ।

६६ १३००१ १३२०० २००
श्री कातिी माध्यखमक खिद्यालय, हाटिजार लाइन "ग" केतर ।

६७ १३२०१ १३४०० २००
श्री कातिी माध्यखमक खिद्यालय, हाटिजार लाइन "घ" केतर ।

६८ १३४०१ १३६०० २००
श्री लक्ष्मी माध्यखमक खिद्यालय, लक्ष्मीनगर केतर ।

६९ १३६०१ १३८९८ २९८
श्री ज्ञानोदय रात्री माध्यखमक खिद्यालय , पुल्चोक केतर ।

१

२

३

४

५

६

परीक्षा हल धित्र झोला, धकताव, कापी, कागजपत्र, मोवाइल, स्माटट घडी तथा धवद्यतुीय उपकरण धिषेि गररएको छ ।

उत्तरपधुस्तका OMR प्रधवधिको हुिेछ, परीक्षामा कालो मसी िएको कलम मात्र प्रयोग गिुट पिेछ ।

आयोगले सचूिाद्वारा धििाटरण गरेको कायटक्रम अिसुार परीक्षा सञ्चालि हुिेछ । आयोगको पवूट सचूिा धविा धििाटररत कायटक्रम 

अिसुारको परीक्षा स्थधगत हुिे छैि ।

उम्पमेदवारले बस्तगुत परीक्षामा आफूलाई प्राप्त प्रश्नपत्रको “की” उत्तरपधुस्तकामा अधिवायट रुपले लेख्िपुिे छ । िलेखमेा उत्तरपधुस्तका 

स्वतः रद्द हुिेछ ।

परीक्षामा क्यालकुलेटर प्रयोग गिट पाइिे छैि ।

परीक्षा खदन आउाँदा अखनिायि रुपमा प्रिेशपत्र ल्याउनु पनेछ । प्रिेशपत्र खिना परीक्षामा सखम्मखलि गराईने छैन । परीक्षाथीले 

प्रिेशपत्रका साथै नागररकिाको प्रमािपत्र अखनिायि रुपमा साथमा खलई परीक्षा सचंालन हुनुभतदा कम्िीमा १ घण्टा 

अगािै परीक्षा भिनमा आइपुग्नु पनेछ ।

पुनश्चिः

(बेद प्रसाद सवुदेी)

कम्प्यटुर अधिकृत

(बाबरुाम पन्थी)

अधिकृत सातौं


