
लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल के्षत्रीय निरे्दशिालय 

(परीक्षा शाखा) 
 

 
 

ववद्यालय निरीक्षक पर्दमा काठमाड ौं परीक्षा केन्द्र भएका उम्मेर्दवारहरुको  
नलखखत परीक्षाको परीक्षा भवि कायम गररएको सूचिा 

 

सूचिा िं. २९३/०७३-७४, नमनत २०73/११/२८ 

 
 

लोक सेवा आयोगको ववज्ञापि िम्बर १७२३४-१७२३८÷०७३-७४ (खलुा तथा समावेशी), िपेाल खशक्षा सेवा, खशक्षा 
प्रशासि समूह, निरीक्षण उपसमूह, राजपत्रावित ततृीय शे्रणी (प्रा.), ववद्यालय निरीक्षक पर्दमा काठमाड ौं परीक्षा केन्द्र राखी 
र्दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेर्दवारहरुको निम्ि नमनत र समयमा निम्िािसुारका परीक्षा भविहरुमा प्रनतयोनगतात्मक नलखखत 
परीक्षा सञ्चालि हिुे भएकोले सम्बखधित सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाखशत गररएको छ । तोवकएको परीक्षा भवि 
बाहेक अधय परीक्षा भविहरुमा कुिै पनि उम्मेर्दवारहरुलाई सखम्मनलत िगराइिे भएकोले तोवकएको परीक्षा भविमा परीक्षा शरुु 
हिुभुधर्दा कम्तीमा एक घण्टा अगावै पगुी आफ्िो परीक्षा कोठा समेत एकीि गिुहुिु अिरुोि छ । प्रवेशपत्र वविा परीक्षामा 
सखम्मनलत िगराइिे हुुँर्दा प्रवेश-पत्र अनिवाय ुरुपमा आफूसाथ नलई जािहुिु सूखचत गररएको छ ।  

परीक्षा कायकु्रम 

क्र.सं. पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली नमनत र समय  समय 

१. प्रथम खशक्षाशास्त्र र िेपालमा खशक्षा वस्तगुत बहवैुकखपपक २०७३/१२/५ गते दर्दिको ११.०० बजे १ घण्टा १५ नमिेट 
२. दितीय उपसमूह सम्बधिी ववषय ववषयगत २०७३/१२/५ गते दर्दिको २.०० बजे ३ घण्टा 

 

 

परीक्षा भवि 

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

1. १३०००१ देखि १३०२०० सम्म 200 जिा मेरिडियन इन्टिनेशनल सू्कल, बालुवाटाि 

2. १३०२०१ देखि १३०४०० सम्म 200 जिा ग्यालेक्सी पखिक सू्कल, ज्ञानेश् वि (क) 

3. १३०४०१ देखि १३०६०० सम्म 200 जिा ग्यालेक्सी पखिक सू्कल, ज्ञानेश् वि (ि) 

4. १३०६०१ देखि १३०८०० सम्म 200 जिा पदमोदय उमाडव, पुतलीसिक (क) 

5. १३०८०१ देखि १३१००० सम्म 200 जिा पदमोदय उमाडव, पुतलीसिक (ि) 

6. १३१००१ देखि १३१२०० सम्म 200 जिा मदन भण्डािी मेमोरियल कलेज, अनामनगि (क) 

7. १३१२०१ देखि १३१४०० सम्म 200 जिा मदन भण्डािी मेमोरियल कलेज, अनामनगि (ि) 

8. १३१४०१ देखि १३१६०० सम्म 200 जिा डकङ््गस कलेज, बबिमहल (क) 

9. १३१६०१ देखि १३१८०० सम्म 200 जिा डकङ््गस कलेज, बबिमहल (ि)  

10. १३१८०१ देखि १३२००० सम्म 200 जिा ित् निाज्य उमाडव, मध्यबानेश् वि (क) 

11. १३२००१ देखि १३२२०० सम्म 200 जिा ित् निाज्य उमाडव, मध्यबानेश् वि (ि) 

12. १३२२०१ देखि बााँकी सबै उमे्मदवािहरु २५७ जिा एखिशन कलेज, मध्यबानेश् वि  
 

द्रष्टव्यः– 

१. परीक्षा सञ्चालि हिेु दर्दि अप्रत्याखशत ववर्दा पि ुगएमा पनि आयोगको पूव ुसूचिा वविा नििाुररत कायकु्रम अिसुारको परीक्षा स्थनगत हिेुछैि ।  
२. परीक्षा भविमा मोबाइल निषेि गररएको छ ।  
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गिुपुिेछ । 

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

 .................
 (ववष्ण ुपौडेल) 
 शाखा अनिकृत  
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