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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

१ १५/२०७४-७५ खऱुा
उप–प्रिासकीय अलधकृत, प्रिासन, 

सा.प्र., ७

२०७५/१०/२४ गते 

लदनको २:०० वजे

२ १६-१७/२०७४-७५
खऱुा र 
महिऱा िेखा अलधकृत, प्रिासन, िेखा, ७

३ १८/२०७४-७५ खऱुा कानून अलधकृत, कानून, कानून, ७

४.१
श्री एसइए (SEA) इलिलनयररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथिी ॰
१ ४००

४.२
श्री लज.पी कोइरािा मेमोररयि 

(कमु्यलनटी) किेज, लसफि ॰
४०१ ८००

४.३
श्री पासाङ्ग ल्हामु िेपाा मेमोररयि 

किेज, सामाखुिी  ॰
८०१ १२००

४.४
श्री किेज अफ इन्फरमेिन 

टेक्नोिोजी (CITE), तीनकुने

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा द्वनकाय तथा संगद्वित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालन शािा

निकायः कािमाड  ंउपत्यका द्ववकास प्राद्वधकरण k|= ldlt @)&%÷!)÷#

* द्वब. नं. ३५-४०/२०७४-७५, वररष्ठ सहायक, प्रशासन, सा.प्र., तह ५ तथा ४१-४२/२०७४-७५, वररष्ठ सहायक, प्रशासन, लेिा., तह ५ को परीक्षा 

द्वमद्वत संशोधन भएको सूचना

परीक्षा भवन कायम गररएको  र

प्राद्वधकरणको पूवा प्रकालित लिखखत परीक्षा कायाक्रम अनुसार देहाय वमोजमका  पदहरुको आ.प्र./खुिा र समावेिी प्रलतयोलगतात्मक लिखखत परीक्षा देहाय  वमोलजका परीक्षा 

भवनहरुमा संचािन हुने व्यहोरा सम्वखित सवैको जानकारीका िालग यो सूचना प्रकालित गररएको छ ॰

क्र.सं. द्वबज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

परीक्षा केन्द्र
रोल नं.

२०७५/१०/२५ गते 

लदनको २:०० वजे

सवै 

उमे्मदवारहरु

१९-२२/२०७४-७५
खऱुा र 
समावेशी इलिलनयर, इलि, लसलभि, लव.एण्ड.आ., ७

१२०१ देखख 

बााँकी सवै

श्री महेन्द्र भवन 

मा.लव.,सानोगौचरण ॰

२०७५/१०/२३ गते लदनको 

२:०० वजे (संयुक्त)

२०७५/११/१७ गते लदनको 

२:०० वजे

२०७५/११/१८ गते 

लदनको २:०० वजे
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. द्वबज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय
परीक्षा केन्द्र

रोल नं.

५ ५८–५९/२०७४–७५
खऱुा र 
महिऱा जुलनयर सभेक्षक, इलि, सभे, ४

२०७५/११/१७ गते लदनको 

२:०० वजे

२०७५/११/१८ गते 

लदनको २:०० वजे

श्री नू्य लमलिलनयम किेज, 

सुकेधारा ॰

६ २३-२५/२०७४-७५
खऱुा र 
समावेशी

सहायक प्रिासन अलधकृत, प्रिासन, 

सा.प्र., ६

२०७५/११/०६ गते 

लदनको २:०० वजे

७ २६-२७/२०७४-७५
खऱुा र 
महिऱा

सहायक िेखा अलधकृत, प्रिासन, 

िेखा, ६

२०७५/११/०७ गते 

लदनको २:०० वजे

८.१
श्री महेन्द्र भवन 

मा.लव.,सानोगौचरण ॰
१ ४००

८.२
श्री मनमोहन मेमोरीयि किेज, 

स्रोहखुटे्ट ॰

९ ३३/२०७४-७५ खऱुा समाजिास्त्री, लवलवध, ६

१० ३४/२०७४-७५ खऱुा भू–सूचना अलधकृत, इलि, सभे, ६

११ ४३-४५/२०७४-७५
खऱुा र 
समावेशी वररष्ठ सहायक, कानून, कानून., ५

२०७५/११/२१ गते लदनको 

२:०० वजे

२०७५/११/२२ गते 

लदनको २:०० वजे

१२.१
श्री लज.पी कोइरािा मेमोररयि 

(कमु्यलनटी) किेज, लसफि ॰
१ ५००

१२.२ श्री टंगाि मा.लव., टंगाि ॰ ५०१ ९००

१२.३
श्री पासाङ्ग ल्हामु िेपाा मेमोररयि 

किेज, सामाखुिी  ॰
९०१ १३००

३५-४०/२०७४-७५
खऱुा र 
समावेशी वररष्ठ सहायक, प्रिासन, सा.प्र., ५

२०७५/१२/१६ गते 

द्ववहान ११:०० वजे 

(संयुक्त)

२०७५/१२/१६ गते 

द्वदनको २:०० वजे

२०७५/११/०६ गते 

लदनको २:०० वजे

सवै 

उमे्मदवारहरु

सवै 

उमे्मदवारहरु

४०१ देखख बााँकी 

सवै

सवै 

उमे्मदवारहरु

श्री महेन्द्र भवन 

मा.लव.,सानोगौचरण ॰

२०७५/११/२१ गते लदनको 

२:०० वजे

२०७५/११/२२ गते 

लदनको २:०० वजे

२०७५/११/०५ गते लदनको 

२:०० वजे (संयुक्त)

श्री एसइए (SEA) इलिलनयररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथिी ॰

२८-३२/२०७४-७५
खऱुा र 
समावेशी

सहायक इलिलनयर, इलि, लसलभि, 

लव.एण्ड.आ., ६

२०७५/११/०५ गते लदनको 

२:०० वजे
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. द्वबज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय
परीक्षा केन्द्र

रोल नं.

१२.४
श्री मदन भण्डारी  मेमोररयि 

किेज, अनामनगर ॰
१३०१ १७००

१२.५
श्री मनमोहन मेमोरीयि किेज, 

स्रोहखुटे्ट ॰
१७०१ २२००

१२.६
श्री महेन्द्र भवन 

मा.लव.,सानोगौचरण ॰
२२०१ २६००

१२.७
श्री किेज अफ इन्फरमेिन 

टेक्नोिोजी (CITE), तीनकुने
२६०१ २९००

१२.८
श्री एसइए (SEA) इलिलनयररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथिी ॰

१३ ४१-४२/२०७४-७५
खऱुा र 
महिऱा वररष्ठ सहायक, प्रिासन, िेखा., ५

२०७५/१२/१७ गते 

द्वदनको २:०० वजे

श्री एसइए (SEA) इलिलनयररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथिी ॰

१४.१
श्री एसइए (SEA) इलिलनयररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथिी ॰
१ ५००

१४.२
श्री किेज अफ इन्फरमेिन 

टेक्नोिोजी (CITE), तीनकुने
५०१ ८००

१४.३
श्री मनमोहन मेमोरीयि किेज, 

स्रोहखुटे्ट ॰
८०१ १२००

१४.४
श्री महेन्द्र भवन 

मा.लव.,सानोगौचरण ॰

३५-४०/२०७४-७५
खऱुा र 
समावेशी वररष्ठ सहायक, प्रिासन, सा.प्र., ५

२०७५/१२/१६ गते 

द्ववहान ११:०० वजे 

(संयुक्त)

२०७५/१२/१६ गते 

द्वदनको २:०० वजे

खऱुा र 
समावेशी

सव इलिलनयर, इलि, लसलभि, 

लव.एण्ड.आ., ५

२०७५/११/१२ गते लदनको 

२:०० वजे

२०७५/११/१३ गते 

लदनको २:०० वजे
४६-५०/२०७४-७५

२९०१ देखख 

बााँकी सवै

सवै 

उमे्मदवारहरु

१२०१ देखख 

बााँकी सवै
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. द्वबज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय
परीक्षा केन्द्र

रोल नं.

१५ ५१-५३/२०७४-७५
खऱुा र 
समावेशी सभेक्षक, इलि, सभे, ५

१६ ५४–५७/२०७४–७५
खऱुा र 
समावेशी कम्प्युटर अपरेटर, लवलवध, ५

१७.१
श्री एसइए (SEA) इलिलनयररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथिी ॰
१ ५००

१७.२
श्री मनमोहन मेमोरीयि किेज, 

स्रोहखुटे्ट ॰

द्रष्टब्यः 

 

 

५. * द्वमद्वत २०७५/११/२५ र २६ गते हुने परीक्षा यसै काययक्रम वमोद्वजम संचालन हुने गरर संशोधन भएको व्यहोरा समेत सूद्वचत गररन्छ ॰ 

४. परीक्षा संचािन हुने लदन अप्रत्यालित लवदा पना गएमा पलन आयोगको पूवय सूचना द्ववना द्वनधायररत परीक्षा काययक्रम स्थलगत हुने छैन ॰

२०७५/११/१५ गते 

लदनको २:०० वजे

श्री एसइए (SEA) इलिलनयररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथिी ॰

६०–६२/२०७४–७५
खऱुा र 
समावेशी सहायक, प्रिासन, सा.प्र., ४

२०७५/११/२३ गते लदनको 

२:०० वजे

२०७५/११/२४ गते 

लदनको २:०० वजे

१. उमे्मदवारिे उत्तरपुखिकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ ॰

२. प्रवेि पत्र लवना कुनै पलन उमे्मदवारवािाई परीक्षामा सखम्मलित नगराइने हुाँदा प्रवेशपत्र अद्वनवायय रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ ॰

३. परीक्षा भवनमा मोबाइल फोन द्वनषेध गररएको छ ॰

dfwa e08f/L gf/fo0fk|;fb 1jfnL

सवै 

उमे्मदवारहरु

५०१ देखख बााँकी 

सवै

zfvf clws[t pk ;lrj

२०७५/११/१४ गते लदनको 

२:०० वजे
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