
  

लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(परीक्षा शाखा) 
 
 

शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको धलखखत परीक्षाको  
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ४१४/०७5-७6, धमधत २०75/१०/१० 
 

आयोगको ववज्ञापन नम्बर १६681-१6686÷०७5-७6, (खलुा तथा समावेशी), लेखापरीक्षण/व्यवस्थावपका-संसद सेवाको एकीकृत 
परीक्षा प्रणाली अन्तगात राजपत्रावित ततृीय शे्रणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राववधिक) पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्र राखी 
दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउन े उम्मेदवारहरुको धनम्न धमधत र समयमा धनम्नानसुारका परीक्षा भवनहरुमा प्रथम चरणको 
प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । 
तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुन ैपधन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मधलत नगराइने भएकोले तोवकएको परीक्षा 
भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुन्दा कम्तीमा एक घण्टा अगावै पगुी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एकीन गनुाहनु अनरुोि छ । प्रवेश-पत्र 
ववना परीक्षामा सखम्मधलत नगराइन ेहुुँदा प्रवेश-पत्र डाउनलोड गरी अधनवाया रुपमा आफूसाथ धलई जानहुनु सूखचत गररएको छ ।  

 

प्रथम चरणको लिखित परीक्षा कार्यक्रम 

पत्र विषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा विवि र सिय अिवि 

प्रथम 
प्रशासलिक अलिरुची परीक्षण 

(Administrative Aptitude Test) 

वसु्तगत 

बहुवैकखिक प्रश् ि 

२०७५/१०/२६ गते शलिबार 

लििको २.०० बजे 
१ घण्टा ३० लमिेट 

 

उमे्मिवारहरुको रोि िम्बर र परीक्षा केन्द्र 

क्र.सं. रोल नम्वर देखख सम्म उम्मेदवार संख्या परीक्षा भवन 

1 130001 देखख 130213 सम्म 200 जना स्वप् न बावटका एकेडेमी, बदु्धनगर (क) 
2 130214 देखख 130434 सम्म 200 जना स्वप् न बावटका एकेडेमी, बदु्धनगर (ख) 
3 130435 देखख 130945 सम्म 200 जना एखम्बशन कलेज, मध्यबानेश् वर (क) 
4 130946 देखख 131229 सम्म 200 जना एखम्बशन कलेज, मध्यबानेश् वर (ख) 
5 131230 देखख 131464 सम्म 200 जना रत् न राज्य मा.वव., बानेश्वर (क) 
6 131465 देखख 131688 सम्म 200 जना रत् न राज्य मा.वव., बानेश्वर (ख) 
7 131689 देखख 131890 सम्म 200 जना गहु् येश् वरी मा.वव., धसनामंगल (क) 
8 131891 देखख 132244 सम्म 200 जना गहु् येश् वरी  मा.वव., धसनामंगल (ख) 
9 132245 देखख 132830 सम्म 200 जना बानेश् वर क्याम्पस, शाखन्तनगर (क) 
10 132831 देखख 133122 सम्म 200 जना बानेश् वर क्याम्पस, शाखन्तनगर (ख) 
11 133123 देखख 133343 सम्म 200 जना धभमसेनगोला मा.वव., नयाुँ बानशे् वर 

12 133344 देखख 133545 सम्म 200 जना धसद्धशे् वर मा.वव., शाखन्तनगर 

13 133546 देखख बाुँकी सबै बाुँकी सबै उम्मेदवार कलेज अफ इन्फरमेशन टेक्नोलोजी CITE, सवुविानगर, धतनकुने 
रष्टव्यः-  

१. आयोगको पूवा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थधगत हनेुछैन।  
२. परीक्षा भवनमा मोबाइल धनषेि गररएको छ ।  
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

४. परीक्षाथीले अधनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र धलई परीक्षा भवनमा जानपुनेछ ।   

5. अन्यत्र परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुलाई माधथ उल्लेखखत परीक्षा केन्रमा सखम्मधलत गराईने छैन । 

 

 

  ................... .................... .......................... 
  प्रमेबहादरु शे्रष्ठ जयराम नेपाल चन्रकान्त धनरौला 
 (शाखा अधिकृत) (शाखा अधिकृत) (उप-सखचव) 

नयाुँ बानेश् वर, काठमाडौं 
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