
लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल के्षत्रीय निरे्दशिालय 

(सरुक्षा निकाय तथा संगठित संस्था)  

परीक्षा सञ्चालि शाखा 
 
 

 

राष्ट्रिय अिसुन्धाि ष्ट्रवभागको अिसुन्धाि सहायक पर्दको ठितीय चरणको नलखखत परीक्षाको  
परीक्षा भवि कायम गररएको सूचिा 

 

सूचिा िं. २१३/०७४-७५, नमनत २०7४/९/१७ 

 

राष्ट्रिय अिसुन्धाि ष्ट्रवभागको ष्ट्रव.िं. २/०७४/७५ (खलुा तथा समावेशी), रा.प.अिं. ठितीय शे्रणी सरह, अिसुन्धाि 
सहायक पर्दको यस निरे्दशिालयबाट नमनत २०७४/९/१ मा नलखखत परीक्षामा सखममनलत उममेर्दवारहरुमध्ये प्रथम चरणको नलखखत 
परीक्षामा उत्तीणण उममेर्दवारहरुको रे्दहायको नमनत, समय र स्थािमा ठितीय चरणको नलखखत परीक्षा सञ्चालि हिुे भएकोले समबखन्धत 
सबैको जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।  

अिसुन्धाि सहायक पर्दको ठितीय चरणको परीक्षा कायणक्रम 

पत्र ष्ट्रवषय/खण्ड परीक्षा प्रणाली नलखखत परीक्षाको नमनत र समय परीक्षा अवनध 

प्रथम 

(क) िेपाली 
ष्ट्रवषयगत २०७४।९।२८ गते ठर्दिको १.०० बजे २ घण्टा ३० नमिेट (ख) अंग्रजेी 

(ग) गखणत 
ठितीय सामान्य ज्ञाि र समसामष्ट्रयक ष्ट्रवषय ष्ट्रवषयगत २०७४।९।३० गते ठर्दिको १.०० बजे २ घण्टा ३० नमिेट 

 

परीक्षा केन्र 

क्र.सं. उममेर्दवारहरुको र्दताण िमवर संख्या परीक्षा भवि 
१ 500१ रे्दखख ६१०० समम १९१ जिा इ.ष्ट्रप.एस. स्कूल, मीिभवि (क) 

२ ६1०१ रे्दखख ७२०० समम २०० जिा इ.ष्ट्रप.एस. स्कूल, मीिभवि (ख) 

३ ७२०१ रे्दखख ८७00 समम २०६ जिा रत् ि राज्य मा.ष्ट्रव., मध्यबािेश्वर (क) 

४ ८७01 रे्दखख १०४९० समम बााँकी सबै उममेर्दवारहरु १८५ जिा रत् ि राज्य मा.ष्ट्रव., मध्यबािेश्वर (ख) 
 

रष्टव्यः– 

१. परीक्षा सञ्चालि हिेु ठर्दि अप्रत्याखशत ष्ट्रवर्दा पिण गएमा पनि आयोगको पूवण सूचिा ष्ट्रविा निधाणररत कायणक्रम अिसुारको परीक्षा स्थनगत हिेुछैि ।  
२. प्रथम चरणको नलखखत परीक्षामा उत्तीणण उममेर्दवारहरु मात्र ठितीय चरणको नलखखत परीक्षामा सहभागी हिु पाउिे छि ्। 

३. परीक्षा भविमा मोबाइल निषेध गररएको छ ।  
४. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गिुणपिेछ । 

५. परीक्षाथीले अनिवायण रुपमा आफ्िो प्रवेशपत्र नलई परीक्षा भविमा जािपुिेछ । 

६. तोष्ट्रकएको परीक्षा भवि बाहेक अन्य परीक्षा भविहरुमा कुिै पनि उममेर्दवारलाई सखममनलत गराइिे छैि ।  
७. परीक्षा भविमा परीक्षा शरुु हिुभुन्र्दा कमतीमा १ घण्टा अगावै पगुी परीक्षा कोिा एष्ट्रकि गिुणपिेछ ।  

ियााँ बािेश् वर, कािमाडौं 
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......................... 
(पर्दमवहार्दरु राउत) 
शाखा अनधकृत 
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