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लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल के्षत्रीय निरे्दशिालय 

(सरुक्षा निकाय तथा संगठित संस्था)  

परीक्षा सञ्चालि शाखा 
 
 

 

िपेाली सेिाको सहायक पण्डित हदु्दा (स.प.ह.ु), अमल्र्दार कममचारी (अ.क.), सैन्य र सैन्य 
ड्राइभर पर्दको नलण्खत परीक्षाको परीक्षा भवि कायम गररएको सूचिा 

 

सूचिा िं. १८६/०७४-७५, नमनत २०7४/८/२७ 

 
 

िेपाली सेिाको रे्दहायको ववज्ञापि िम्वर तथा पर्दको रे्दहायको नमनत, समय र स्थािमा सञ्चालि हिुे नलण्खत 
परीक्षाका लानग िपेाली सेिा, भिाम छिौट निरे्दशिालय, कायमरथी ववभाग, जंगी अड िा, कािमािौंको 
प.सं.१३७८१/२८/०७४/७५/२७, नमनत २०७४/८/१९ को पत्रािसुार छिौट भएका परीक्षाथीहरुको परीक्षा 
केन्र रे्दहाय बमोण्जम कायम गररएको व्यहोरा सम्बण्न्ित सबैको जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।  

सहायक पण्डित हदु्दा (स.प.ह.ु) र अमल्र्दार कममचारी (अ.क.) पर्दको परीक्षा कायमक्रम 

क्र. 
सं. 

ववज्ञापि िम्वर पर्द/समूह 

नलण्खत परीक्षा नमनत र समय  

उम्मेर्दवारहरुको रोल 
िम्वर 

परीक्षा भवि 
ववववि ववषय  

(अंग्रजेी, िेपाली, गण्ित र 
सामान्य-ज्ञाि) 

पशेा सम्बन्िी 

१ घडटा ३० नमिटे १ घडटा ४५ नमिटे 

१. ०७४/०७५/१४ 
सहायक पण्डित 
हदु्दा (स.प.ह.ु) 

२०७४/९/७ गते 

ववहाि ११.०० बजे 
२०७४/९/७ गते 

ठर्दिको २.०० बजे 

यस ववज्ञापिमा नलण्खत 
परीक्षाका लानग छिौट 
भएका ९२ जिा सबै 

उम्मेर्दवारहरु 

बािेश् वर क्याम्पस, 
शाण्न्तिगर 

२. ०७४/०७५/१५ 
अमल्र्दार कममचारी 
(अ.क.) 

२०७४/९/७ गते 

ठर्दिको ११.०० बजे 
- 

यस ववज्ञापिमा नलण्खत 
परीक्षाका लानग छिौट 
भएका ४२५ जिा सबै 

उम्मेर्दवारहरु 

बािेश् वर क्याम्पस, 
शाण्न्तिगर 

 

सैन्य र सैन्य ड्राइभर पर्दको परीक्षा कायमक्रम 

नलण्खत परीक्षा सञ्चालि हिेु नमनत र समयः- २०७४/९/८ गते ववहाि ११.०० बजे 

ववषयः- ववववि ववषय (अंग्रजेी, िेपाली, गण्ित र सामान्य ज्ञाि) परीक्षा अवनिः २ घडटा ३० नमिेट 

क्र.सं. ववज्ञापि िम्वर पर्द 
उम्मेर्दवारहरुको र्दताम 

िम्वर 
संख्या परीक्षा भवि 

१ ०७४/०७५/१६ सैन्य 

१-४०० सम्म 185जिा मर्दि भडिारी मेमोररयल कलेज, अिामिगर(क) 
४०१-८०० सम्म 197 जिा मर्दि भडिारी मेमोररयल कलेज, अिामिगर(ख) 
८०१-१२०० सम्म 201 जिा रत् िराज्य मावव, मध्यबािेश्वर (क) 
१२०१-१६०० सम्म १८2 जिा रत् िराज्य मावव, मध्यबािेश्वर (ख) 
१६०१-२००० सम्म 196 जिा एण्म्बशि कलेज, मध्यबािेश् वर (क) 
२००१-२४०० सम्म १९९ जिा एण्म्बशि कलेज, मध्यबािेश् वर (ख) 
२४०१-२८०० सम्म 200 जिा बािेश् वर क्याम्पस, शाण्न्तिगर (क) 
२८००-३२०० सम्म 193 जिा बािेश् वर क्याम्पस, शाण्न्तिगर (ख) 

३२०१-3578 सम्म  
१८८ जिा बााँकी सबै 

उम्मेर्दवारहरु 
भीमसेिगोला मा.वव., ियााँ बािेश्वर 

ियााँ बािेश् वर, कािमािौं 
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क्र.सं. ववज्ञापि िम्वर पर्द 
उम्मेर्दवारहरुको र्दताम 

िम्वर 
संख्या परीक्षा भवि 

२ ०७४/०७५/१७ 
सैन्य 
ड्राइभर 

२०७४/९/८ गते 
यस ववज्ञापिमा नलण्खत 

परीक्षाका लानग छिौट भएका 
८९ जिा सबै उम्मेर्दवारहरु 

भीमसेिगोला मा.वव., ियााँ बािेश्वर 

रष्टव्यः– 

१. परीक्षा सञ्चालि हिेु ठर्दि अप्रत्याण्शत ववर्दा पिम गएमा पनि आयोगको पूवम सूचिा वविा नििामररत कायमक्रम अिसुारको परीक्षा स्थनगत हिेुछैि ।  
२. परीक्षा भविमा मोबाइल निषेि गररएको छ ।  
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गिुमपिेछ । 

४. परीक्षाथीले अनिवायम रुपमा आफ्िो प्रवेशपत्र नलई परीक्षा भविमा जािपुिेछ । 

 

 

 

 

.......................... ......................... 
(िारायिप्रसार्द गौतम) (चन्रकान्त निरौला) 
   शाखा अनिकृत (निरे्दशक) 
 

 


