
लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल के्षत्रीय निरे्दशिालय 

(सरुक्षा निकाय तथा संगठित संस्था)  

परीक्षा सञ्चालि शाखा 
 
 

 

िपेाली सेिाको लेखा जमर्दार कममचारी (लेखा जम.क.), अमल्र्दार कममचारी (अ.क.) तथा 
सैन्य पर्दको नलखखत परीक्षाको परीक्षा भवि कायम गररएको सूचिा 

 

सूचिा िं. ३८६/०७३-७४, नमनत २०7४/१/५ 

 

िेपाली सेिाको रे्दहायको ववज्ञापि िम्वर तथा पर्दको रे्दहायको नमनत, समय र स्थािमा सञ्चालि हिुे नलखखत परीक्षाका 
लानग िपेाली सेिा, भिाम छिौट निरे्दशिालय, कायमरथी ववभाग, जंगी अड डा, कािमाडौंको प.सं.१३७८१/२८/०७३/७४/१७७, 
नमनत २०७४/०१/५ को पत्रािसुार छिौट भएका परीक्षाथीहरुको परीक्षा केन्र रे्दहाय बमोखजम कायम गररएको व्यहोरा 
सम्बखन्ित सबैको जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।  

लेखा जम.क. र अमल्र्दार कममचारी पर्दको परीक्षा कायमक्रम 

क्र. 
सं. 

ववज्ञापि िम्वर पर्द/समूह 

नलखखत परीक्षा नमनत र समय  

उम्मेर्दवारहरुको रोल 
िम्वर 

परीक्षा भवि 
ववववि ववषय  

(अंग्रजेी, िेपाली, गखित र 
सामान्य-ज्ञाि) 

पशेा सम्बन्िी 

१ घण्टा ३० नमिटे १ घण्टा ४५ नमिटे 

१. ०७३/०७४/६४ 
लेखा जमर्दार 
कममचारी (जम.क.) 

२०७४/१/१० गते 

ववहाि ११.०० बजे 
२०७४/१/१० गते 

ठर्दिको २.०० बजे 

यस ववज्ञापिमा नलखखत 
परीक्षाका लानग छिौट 

भएका सबै उम्मेर्दवारहरु 

वकङ्ग्स कलेज, 
बबरमहल 

२. ०७३/०७४/६५ 
अमल्र्दार कममचारी 
(अ.क.) 

२०७४/१/१० गते 

ठर्दिको ११.०० बजे 
- 

यस ववज्ञापिमा नलखखत 
परीक्षाका लानग छिौट 

भएका सबै उम्मेर्दवारहरु 

भीमसेिगोला 
मा.वव., ियााँबािेश्वर 

 

सैन्य पर्दको परीक्षा कायमक्रम 

नलखखत परीक्षा सञ्चालि हिेु नमनत र समयः- २०७४/१/९ गते ववहाि ११.०० बजे 

ववषयः- ववववि ववषय (अंग्रजेी, िेपाली, गखित र सामान्य ज्ञाि) परीक्षा अवनिः २ घण्टा ३० नमिेट 
क्र.सं. ववज्ञापि िम्वर पर्द उम्मेर्दवारहरुको र्दताम िम्वर संख्या परीक्षा भवि 

१ ०७३/०७४/६६ सैन्य 

१-४०० सम्म २०१ जिा मर्दि भण्डारी मेमोररयल कलेज, अिामिगर(क) 
४०१-८०० सम्म १९३ जिा मर्दि भण्डारी मेमोररयल कलेज, अिामिगर(ख) 
८०१-१२०० सम्म १९१ जिा वकङ्ग्स कलेज, बबरमहल 
१२०१-१६०० सम्म १८७ जिा रत् िराज्य मावव, मध्यबािेश्वर (क) 
१६०१-२१०० सम्म २३० जिा रत् िराज्य मावव, मध्यबािेश्वर (ख) 
२१०१-२६०० सम्म १९९ जिा इ.वप.एस. स्कुल, मीिभवि (क) 
२६०१-३००० सम्म १८४ जिा इ.वप.एस. स्कुल, मीिभवि (ख) 
३००१ रे्दखख बााँकी सबै २२८ जिा भीमसेिगोला मा.वव., ियााँ बािेश्वर 

रष्टव्यः– 

१. परीक्षा सञ्चालि हिेु ठर्दि अप्रत्याखशत 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 । 

ियााँ बािेश् वर, कािमाडौं 
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......................... 
(पर्दमवहार्दरु राउत) 
शाखा अनिकृत 

http://www.psc.gov.np/

