
लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल के्षत्रीय निरे्दशिालय 

(सरुक्षा निकाय तथा संगठित संस्था)  

परीक्षा सञ्चालि शाखा 
 
 

िेपाली सेिाको सैन्य तथा सैन्य ड्राइभर पर्दको नलखखत परीक्षाको परीक्षा केन्र भवि कायम गररएको सूचिा 
 

सूचिा िं. ११८/०७३-७४, नमनत २०73/८/२२ 

 

 

िेपाली सेिाको रे्दहायको ववज्ञापि िम्वर तथा पर्दको रे्दहायको नमनत, समय र स्थािमा सञ्चालि हिुे नलखखत परीक्षाका 
लानग िपेाली सेिा, भिाा छिौट निरे्दशिालय, कायारथी ववभाग, जंगी अड डा, कािमाडौंबाट छिौट भएका परीक्षाथीहरुको परीक्षा 
केन्र रे्दहाय बमोखजम कायम गररएको व्यहोरा सम्बखन्ित सबैको जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।  

 

परीक्षा कायाक्रम 

नलखखत परीक्षा सञ्चालि हिु ेनमनत र समयः- २०७३/८/२५ गते ववहाि ११ बजे 

ववषयः- ववववि ववषय (अंग्रजेी, िपेाली, गखित र सामान्य ज्ञाि) परीक्षा अवनिः २ घण्टा ३० नमिटे 
क्र.सं. ववज्ञापि िम्वर पर्द उम्मेर्दवारहरुको र्दताा िम्वर संख्या परीक्षा केन्र भवि 

१ ०७३/०७४/२३ सैन्य 

१-४०० सम्म २३४ जिा हेराल्ड इन्टरिेशिल कलेज, महाराजगञ्ज (क) 
४०१-७०० सम्म १७८ जिा हेराल्ड इन्टरिेशिल कलेज, महाराजगञ्ज (ख) 
७०१-१००० सम्म १८६ जिा ववजय स्मारक उमावव, नडल्लीबजार (क) 
१००१-१४०० सम्म २२८ जिा ववजय स्मारक उमावव, नडल्लीबजार (ख) 
१४०१-१७०० सम्म १७२ जिा पद् मोर्दय उमावव, पतुलीसडक (क) 
१७०१-२००० सम्म १८६ जिा पद् मोर्दय उमावव, पतुलीसडक (ख) 
२००१-२४०० सम्म २३१ जिा रत् िराज्य उमावव, मध्यबािेश् वर 
२४०१-२७०० सम्म १८६ जिा एखम्वशि कलेज, मध्यबािेश् वर (क) 
२७०१-३००० सम्म १८७ जिा एखम्वशि कलेज, मध्यबािेश् वर (ख) 
३००१-३४०० सम्म २२३ जिा गहु् येश् वरी उमावव, नसिामंगल 
३४०१-३८०० सम्म २२१ जिा बािेश् वर क्याम्पस, शाखन्तिगर 
३८०१-४१०० सम्म १७७ जिा इ.वप.एस. स्कुल, मीिभवि (क) 
४१०१-४५०० सम्म २१९ जिा इ.वप.एस. स्कुल, मीिभवि (ख) 
४५०१-४९०० सम्म २२४ जिा वकङ्ग्स कलेज, बबरमहल (क) 
४९०१-५२०० सम्म १७९ जिा वकङ्ग्स कलेज, बबरमहल (ख) 
५२०१ रे्दखख बााँकी सबै १६६ जिा ्यालेक्सी पखललक स्कुल, ज्ञािेश् वर (क) 

२ ०७३/०७४/२४ 
सैन्य 
ड्राइभर 

यस ववज्ञापिमा नलखखत परीक्षाका 
लानग छिौट भएका सबै उम्मेर्दवारहरु ७७ जिा ्यालेक्सी पखललक स्कुल, ज्ञािेश् वर (ख) 

रष्टव्यः– 

१. परीक्षा सञ्चालि हिेु ठर्दि अप्रत्याखशत ववर्दा पिा गएमा पनि आयोगको पूवा सूचिा वविा नििााररत कायाक्रम अिसुारको परीक्षा स्थनगत हिेुछैि ।  
२. परीक्षा भविमा मोबाइल निषेि गररएको छ ।  
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गिुापिेछ । 

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

 
 

 

 ......................... ......................... 
 (पर्दमवहार्दरु राउत) (चन्रकान्त निरौला) 
 शाखा अनिकृत निरे्दशक 

ियााँ बािेश् वर, कािमाडौं 
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