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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(परीक्षा शाखा) 
 

 

 

खररदार वा सो सरह पदको आन्तररक प्रततयोतगता र खलुा/समावेशीतर्ा को द्वितीय चरणको तलखखत 
परीक्षामा काठमाडौं केन्र भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं - ४३८/०७५-७६, तमतत २०७६/०२/१९ 

 
 

 

यस कायाालयको ववज्ञापन नम्बर ११९०९/०७५-७६, न्याय, र व्यवस्थावपका संसद सेवाको खररदार वा सो सरह 

(आन्तररक प्रततयोतगता) पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रततयोतगतात्मक तलखखत 

परीक्षा र ववज्ञापन नम्बर १1९१०-11९१६÷०७५-७६ (खलुा तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तगात राजपत्र अनंवकत 

द्वितीय शे्रणी, खररदार वा सो सरह (अप्राववतिक) पदमा काठमाड ौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भई प्रथम चरणको परीक्षा 

उत्तीणा भएका उम्मेदवारहरुको लातग तनम्न तमतत र समयमा तनम्नानसुारका परीक्षा भवनहरुमा द्वितीय चरणको प्रततयोतगतात्मक 

तलखखत परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्वखन्ित सवैको जानकारीको लातग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । तोवकएको परीक्षा 

भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पतन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मतलत नगराइने व्यहोरा समेत यसै सूचनािारा अवगत 

गराइन्छ । 

 

खररदार वा सो सरह पदको आन्तररक प्रततयोतगतातर्ा को तलखखत परीक्षा कायाक्रम 

तस. 
नं. 

ववज्ञापन नम्वर 
...../०७५-७६ 

पद, सेवा र समूह 

परीक्षा तमतत र समय 

परीक्षाथीको रोल नम्वर परीक्षा केन्र भवन प्रथम पत्र  

(संयकु्त पत्र) 
द्वितीय पत्र 

१ 
११९०९ 
(आ.प्र.) 

तडठ्ठा/तामेलदार, 

न्याय,  

न्याय 

२०७६।३।३ गते 
ववहान ८.०० बजे 

२०७६।३।४ गते 
ववहान ८.०० बजे 

यस ववज्ञापनमा दरखास्त 
स्वीकृत भएका सबै 
उम्मेदवारहरु 

भीमसेनगोला 
मा.वव., नयााँ बानेश्वर 

खररदार, 

न्याय,  

कानून 

२०७६।३।४ गते 
ववहान ८.०० बजे 

खररदार, 

न्याय,  

सरकारी वकील 

२०७६।३।४ गते 
ववहान ८.०० बजे 

खररदार,  

व्यवस्थावपका 
संसद,  

सामान्य प्रशासन 

२०७६।३।५ गते 
ववहान ८.०० बजे 

   

 

क्रमशः...... 
 
 

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौं 
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वव.नं. ११९१०-११९१६/०७५-७६, खररदार वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको तलखखत परीक्षा कायाक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा तमतत र समय अवति 

द्वितीय (सबै सेवा समूहको लातग) ववज्ञान र गखणत वस्तगुत 
२०७६/०३/०७ गते 

ववहान ११.00 बजे 

१ घण्टा 

ततृीय (सबै सेवा समूहको लातग) सामाखजक अध्ययन तथा कायाालय सञ्चालन ववषयगत 
२०७६/०३/०७ गते 

द्वदनको २.00 बजे 

२ घण्टा ३० तमनेट 

 

तलखखत परीक्षा भवन 

क्र.सं. रोल नम्वर देखख सम्म उम्मेदवार संख्या परीक्षा भवन 

1 310002 देखख 310377 सम्म 200 जना ववश् व तनकेतन मा.वव., तत्रपरेुश्वर (क) 
2 310378 देखख 310731 सम्म 200 जना ववश् व तनकेतन मा.वव., तत्रपरेुश्वर (ख) 
3 310732 देखख 311084 सम्म 200 जना पद् मोदय मा.वव., पतुलीसडक (क) 
4 311087 देखख 311459 सम्म 200 जना पद् मोदय मा.वव., पतुलीसडक (ख) 
5 311462 देखख 311771 सम्म 200 जना रत् न राज्य मा.वव., मध्यबानेश् वर (क) 
6 311772 देखख 312126 सम्म 200 जना रत् न राज्य मा.वव., मध्यबानेश् वर (ख) 
7 312129 देखख 312417 सम्म 200 जना एस.भी. (स्वप् न वावटका) एकेडेमी, बदु्धनगर (क) 
8 312419 देखख 312846 सम्म 200 जना एस.भी. (स्वप् न वावटका) एकेडेमी, बदु्धनगर (ख) 
9 312847 देखख 313177 सम्म 200 जना लालीगरुााँस राविय मा.वव., शंखमूल 

10 313179 देखख 313502 सम्म 200 जना वप्रतमयर कलेज, नयााँ बानेश् वर (क) 
11 313504 देखख 314056 सम्म 200 जना वप्रतमयर कलेज, नयााँ बानेश् वर (ख) 
12 314057 देखख 314473 सम्म 200 जना कलेज अर् इन्र्रमेशन टेक्नोलोजी CITE, तीनकुने 

13 314474 देखख 314872 सम्म 200 जना नासा कलेज, तीनकुने (क) 
14 314873 देखख 315196 सम्म 200 जना नासा कलेज, तीनकुने (ख) 
15 315198 देखख 315632 सम्म 200 जना सरस्वती मा.वव., कोटेश्वर (क) 
16 315633 देखख 316101 सम्म 200 जना सरस्वती मा.वव., कोटेश्वर (ख) 
17 316107 देखख 316528 सम्म 200 जना वहमालयन कलेज, 10+2 ब्लक, कोटेश्वर (क) 
18 316530 देखख 316847 सम्म 200 जना वहमालयन कलेज, 10+2 ब्लक, कोटेश्वर (ख) 
19 316848 देखख 317195 सम्म 200 जना वहमालयन कलेज, Bachelor ब्लक, कोटेश्वर (क) 
20 317196 देखख 317538 सम्म 200 जना वहमालयन कलेज, Bachelor ब्लक, कोटेश्वर (ख) 
21 317539 देखख 317889 सम्म 200 जना तसदे्धश्वर मा.वव., शाखन्तनगर 

22 317893 देखख 318289 सम्म 200 जना सान्त्वना एकेडेमी, शाखन्तनगर 

23 318290 देखख 318643 सम्म 200 जना यतुनभसाल कलेज, शाखन्तनगर (क) 
24 318644 देखख 319064 सम्म 200 जना यतुनभसाल कलेज, शाखन्तनगर (ख) 
25 319065 देखख 319521 सम्म 200 जना बानेश् वर क्याम्पस, शाखन्तनगर (क) 
26 319522 देखख 319799 सम्म 119 जना बानेश् वर क्याम्पस, शाखन्तनगर (ख) 

रष्टव्यः– 

१. परीक्षा सञ्चालन हनेु द्वदन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पतन आयोगको पूवा सूचना ववना तनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थतगत हनेु छैन ।  
२. खुला तथा समावेशीतर्ा  प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीणा नभएका उम्मेदवारहरुलाई परीक्षामा समावेश गराइने छैन ।  
३. परीक्षा भवनमा मोबाइल तनषेि गररएको छ ।  
४. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

५. परीक्षाथीले अतनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र तलई परीक्षा भवनमा जानपुनेछ । 

 

 
 

 ...................... ........................ 
 (प्रमेबहादरु शे्रष्ठ) (चन्रकान्त तनरौला) 
 शाखा अतिकृत उपसखचव 


