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लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल के्षत्रीय निरे्दशिालय 

(परीक्षा शाखा) 
 

 

 

खररर्दार वा सो सरह पर्दको आन्तररक प्रनतयोनगता र खलुा/समावेशीतर्फ को द्वितीय चरणको नलखखत 
परीक्षामा काठमाडौं केन्र भएका उम्मेर्दवारहरुको परीक्षा भवि कायम गररएको सूचिा 

सूचिा िं - ६०८/०७४-७५, नमनत २०७५/०३/१३ 

 
 

 

यस निरे्दशिालयको ववज्ञापि िम्बर ११३०९-११३१२/०७४-७५, न्याय, प्रशासि र व्यवस्थावपका संसर्द सेवाको खररर्दार 

वा सो सरह (आन्तररक प्रनतयोनगता) पर्दमा काठमाडौं परीक्षा केन्र राखी र्दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेर्दवारहरुको प्रनतयोनगतात्मक 

नलखखत परीक्षा र ववज्ञापि िम्बर १13१३-113१९÷०७४-७५ (खलुा तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तगफत राजपत्र 

अिंवकत द्वितीय शे्रणी, खररर्दार वा सो सरह (अप्राववनिक) पर्दमा काठमाड ौं परीक्षा केन्द्र राखी र्दरखास्त स्वीकृत भई प्रथम चरणको 

परीक्षा उत्तीणफ भएका उम्मेर्दवारहरुको लानग निम्ि नमनत र समयमा निम्िािसुारका परीक्षा भविहरुमा द्वितीय चरणको प्रनतयोनगतात्मक 

नलखखत परीक्षा सञ्चालि हिुे भएकोले सम्वखन्ित सवैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाखशत गररएको छ । तोवकएको परीक्षा 

भवि बाहेक अन्य परीक्षा भविहरुमा कुिै पनि उम्मेर्दवारहरुलाई सखम्मनलत िगराइिे व्यहोरा समेत यसै सूचिािारा अवगत 

गराइन्छ । 

 

खररर्दार वा सो सरह पर्दको आन्तररक प्रनतयोनगतातर्फ को नलखखत परीक्षा कायफक्रम 

नस. 
िं. 

ववज्ञापि िम्वर 
...../०७४-७५ 

पर्द, सेवा र समूह 

परीक्षा नमनत र समय 

परीक्षाथीको रोल िम्वर परीक्षा केन्र भवि 

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र 

१ 
११३०९ 

(आ.प्र.) 

नडठ्ठा/तामेलर्दार, 

न्याय,  

न्याय 

२०७५।३।२५ गते 
ववहाि ८.०० बजे 

२०७५।३।२६ गते 
ववहाि ८.०० बजे 

यस ववज्ञापिमा र्दरखास्त 
स्वीकृत भएका सबै 
उम्मेर्दवारहरु 

भीमसेिगोला 
मा.वव., ियााँ बािेश्वर 

२ 
११३१० 

(आ.प्र.) 

खररर्दार, 

न्याय,  

कािूि 

यस ववज्ञापिमा र्दरखास्त 
स्वीकृत भएका सबै 
उम्मेर्दवारहरु 

३ 
११३११ 

(आ.प्र.) 

खररर्दार,  

प्रशासि,  

सामान्य प्रशासि 

२०७५।३।२७ गते 
ववहाि ८.०० बजे 

यस ववज्ञापिमा र्दरखास्त 
स्वीकृत भएका सबै 
उम्मेर्दवारहरु 

४ 
११३१२ 

(आ.प्र.) 

खररर्दार,  

व्यवस्थावपका 
संसर्द,  

सामान्य प्रशासि 

२०७५।३।२९ गते 
ववहाि ८.०० बजे 

यस ववज्ञापिमा र्दरखास्त 
स्वीकृत भएका सबै 
उम्मेर्दवारहरु 

   

 

क्रमशः...... 
 
 

ियााँ बािेश् वर, काठमाडौं 
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वव.िं. ११३१३-११३१९/०७४-७५, खररर्दार वा सो सरह पर्दको द्वितीय चरणको नलखखत परीक्षा कायफक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा नमनत र समय अवनि 

द्वितीय (सबै सेवा समूहको लानग) ववज्ञाि र गखणत वस्तगुत 
२०७५/०३/३० गते 

ववहाि ११.00 बजे 

१ घण्टा 

ततृीय (सबै सेवा समूहको लानग) सामाखजक अध्ययि तथा कायाफलय सञ्चालि ववषयगत 
२०७५/०३/३० गते 

द्वर्दिको २.00 बजे 

२ घण्टा ३० नमिेट 

 

नलखखत परीक्षा भवि 
 

क्र.सं. रोल िम्वर रे्दखख सम्म उम्मेर्दवार संख्या परीक्षा भवि 

1 130001 रे्दखख 130900 सम्म 227 कलेज अर् इन्र्रमेशि टेक्िोलोजी CITE, तीिकुिे 

2 130901 रे्दखख 131700 सम्म 189 यनुिभसफल कलेज, शाखन्तिगर (क) 
3 131701 रे्दखख 132400 सम्म 209 यनुिभसफल कलेज, शाखन्तिगर (ख) 
4 132401 रे्दखख 133100 सम्म 210 बािेश्वर क्याम्पस, शाखन्तिगर (क) 
5 133101 रे्दखख 133800 सम्म 205 बािेश्वर क्याम्पस, शाखन्तिगर (ख) 
6 133801 रे्दखख 134500 सम्म 201 सान्त्विा एकेडेमी, शाखन्तिगर 

7 134501 रे्दखख 135100 सम्म 186 कोलम्बस कलेज, ियााँ बािेश्वर 

8 135101 रे्दखख 135800 सम्म 197 लालीगरुााँस राविय कलेज, शंखमूल 

9 135801 रे्दखख 136500 सम्म 200 एस.भी.  (स्वप् ि वावटका) एकेडेमी, बदु्धिगर (क) 
10 136501 रे्दखख 137100 सम्म 190 एस.भी. (स्वप् ि वावटका) एकेडेमी, बदु्धिगर (ख) 
11 137101 रे्दखख 137800 सम्म 192 ववश् व निकेति मावव, नत्रपरेुश्वर (क) 
12 137801 रे्दखख 138600 सम्म 206 ववश् व निकेति मावव, नत्रपरेुश्वर (ख) 
13 138601 रे्दखख 139200 सम्म 186 शवहर्द स्मारक मावव, ज्ञािेश्वर 

14 139201 रे्दखख 140000 सम्म 192 ग्यालेक्सी पखललक स्कूल, ज्ञािेश्वर (क) 
15 140001 रे्दखख 140800 सम्म 208 ग्यालेक्सी पखललक स्कूल, ज्ञािेश्वर (ख) 
16 140801 रे्दखख 141500 सम्म 198 मर्दि भण्डारी मेमोररयल कलेज, अिामिगर (क) 
17 141501 रे्दखख 142300 सम्म 194 मर्दि भण्डारी मेमोररयल कलेज, अिामिगर (ख) 
18 142301 रे्दखख 143200 सम्म 216 एखम्वशि कलेज, मध्यबािेश्वर (क) 
19 143201 रे्दखख 143900 सम्म 191 एखम्वशि कलेज, मध्यबािेश्वर (ख) 
20 143901 रे्दखख 144473 सम्म 162 भीमसेिगोला मावव, ियााँ बािेश्वर 

रष्टव्यः– 

१. परीक्षा सञ्चालि हिेु द्वर्दि अप्रत्याखशत ववर्दा पिफ गएमा पनि आयोगको पूवफ सूचिा वविा नििाफररत कायफक्रम अिसुारको परीक्षा स्थनगत हिेु छैि ।  
२. खुला तथा समावेशीतर्फ  प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीणफ िभएका उम्मेर्दवारहरुलाई परीक्षामा समावेश गराइिे छैि ।  
३. परीक्षा भविमा मोबाइल निषेि गररएको छ ।  
४. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गिुफपिेछ । 

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

 

 
 

 

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


