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लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल के्षत्रीय निरे्दशिालय 

(परीक्षा शाखा) 
 

 

 

िायव सबु्बा वा सो सरह पर्दको द्वितीय चरणको नलखखत परीक्षामा काठमाडौं केन्द्र भएका 
उम्मेर्दवारहरुको परीक्षा भवि कायम गररएको सूचिा 

सूचिा िं - ४८१/०७४-७५, नमनत २०७५/०१/०३ 

 
 

 

यस निरे्दशिालयको ववज्ञापि िम्बर ११३०२-११३०८÷०७४-७५ (खलुा तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्द्तगगत 

राजपत्र अिवित प्रथम शे्रणी, िायव सबु्बा वा सो सरह (अप्राववनिक) पर्दको काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी र्दरखास्त फाराम स्वीकृत 

भई प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीणग भएका उम्मेर्दवारहरुको लानग मात्र निम्ि नमनत र समयमा निम्िािसुारका परीक्षा भविहरुमा 

क्रमशः द्वितीय, ततृीय र चतथुग पत्र (परराष्ट्र सेवाको थप पत्र) को प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षा सञ्चालि हिु ेभएकोले सम्वखन्द्ित 

सवैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाखशत गररएको छ । चतथुग पत्र (अंग्रजेी थप पत्र) हिु ेर िहिु ेउम्मेर्दवारहरुको ऐखछछक 

ववषय अिसुार परीक्षा भवि अलग-अलग तोवकएको हिुाले तोवकएको परीक्षा भवि बाहेक अन्द्य परीक्षा भविहरुमा कुिै पनि 

उम्मेर्दवारहरुलाई सखम्मनलत िगराइिे व्यहोरा समेत यसै सूचिािारा अवगत गराईन्द्छ । 

 
 

द्वितीय चरणको नलखखत परीक्षा कायगक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा नमनत र समय अवनि 

द्वितीय (सबै सेवा समूहको लानग) सामाखजक आनथगक अवस्था (ववषयगत) २०७५/०१/१५ गते ववहाि ११.00 बजे २ घण्टा ३० नमिेट 

ततृीय (सबै सेवा समूहको लानग) ऐखछछक ववषय (वस्तगुत) २०७५/०१/१६ गते द्वर्दिको २.00 बजे १ घण्टा 

चतथुग (परराष्ट्र सेवाको लानग मात्र) अंग्रेजी भाषा र कुटिैनतक ववषय (ववषयगत) २०७५/०१/१७ गते द्वर्दिको २.00 बजे २ घण्टा ३० नमिेट 

 

 

तानलका १ 

िपेाल परराष्ट्र सेवाको पर्दमा चतथुग पत्र परीक्षा द्वर्दि ेउम्मेर्दवारहरुका लानग  

र्दोश्रो, तेश्रो र चतथुग (अंग्रजेी थप पत्र) को लानग समेत  

नस.
िं. 

नलखखत परीक्षा नमनत ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय तथा रोल िम्वर परीक्षा केन्द्र भवि 

१ 

२०७५/०१/१५, 
१६ र १७ गते 

िेपाल परराष्ट्र सेवाको पर्दमा चतथुग पत्र (अंग्रजेी थप पत्र) परीक्षा 
द्वर्दि ेऐखछछक ववषय राजिीनतशास्त्र भएका सबै उम्मेर्दवारहरु - २५७ 
जिा 

कलेज अफ इन्द्फरमेशि टेक्िोलोजी एण्ड 
इखिनियररङ्ग CITE, तीिकुि े
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िेपाल परराष्ट्र सेवाको पर्दमा चतथुग पत्र (अंग्रजेी थप पत्र) परीक्षा 
द्वर्दिे ऐखछछक ववषय अथगशास्त्र-३२, जिसंख्या अध्ययि-७७, ववज्ञाि-
२३, व्यवस्थापि र लेखा-३५ तथा खशक्षा-२ भएका उम्मेर्दवारहरु 
समेत जम्मा - १६९ जिा 

भीमसेिगोला मा.वव., ियााँ बािेश्वर 

 

क्रमशः....  
 

ियााँ बािेश् वर, काठमाडौं 
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तानलका २ 

िपेाल परराष्ट्र सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दि ेबाहेक र्दोश्रो र तेश्रो पत्र मात्र परीक्षा द्वर्दि ेउम्मेर्दवारहरुको लानग 

नस. 
िं. 

नलखखत परीक्षाको 
नमनत र समय 

ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय तथा रोल िम्वर परीक्षा केन्द्र भवि 

१ 

२०७५/०१/१५ 
र १६ गते 

िेपाल परराष्ट्र सेवाको थप पत्रको परीक्षा द्वर्दिे बाहेक ऐखछछक ववषय 
अथगशास्त्र भएका सबै उम्मेर्दवारहरु - १९६ जिा 

बािेश् वर क्याम्पस, शाखन्द्तिगर (क) 

२ िेपाल परराष्ट्र सेवाको थप पत्रको परीक्षा द्वर्दिे बाहेक ऐखछछक ववषय 
जिसंख्या अध्ययि भएका सबै उम्मेर्दवारहरु - २१० जिा 

बािेश् वर क्याम्पस, शाखन्द्तिगर (ख) 

३ िेपाल परराष्ट्र सेवाको थप पत्रको परीक्षा द्वर्दिे बाहेक ऐखछछक ववषय 
राजिीनतशास्त्र भएका रोल िं १३५८२१-१३८००० सम्मका 
उम्मेर्दवारहरु - १८७ जिा 

रत् िराज्य मा.वव., मध्यबािेश्वर (क) 

४ िेपाल परराष्ट्र सेवाको थप पत्रको परीक्षा द्वर्दिे बाहेक ऐखछछक ववषय 
राजिीनतशास्त्र भएका रोल िं १३८००१-१४०००० सम्मका 
उम्मेर्दवारहरु - २०० जिा 

रत् िराज्य मा.वव., मध्यबािेश्वर (ख) 

५ िेपाल परराष्ट्र सेवाको थप पत्रको परीक्षा द्वर्दिे बाहेक ऐखछछक ववषय 
राजिीनतशास्त्र भएका रोल िं १४०००१ रे्दखख बााँकी सबै 
उम्मेर्दवारहरु - २८५ जिा 

गहु् येश् वरी मा.वव., नसिामंगल 

६ िेपाल परराष्ट्र सेवाको थप पत्रको परीक्षा द्वर्दिे बाहेक ऐखछछक ववषय 
ववज्ञाि-२५, व्यवस्थापि र लेखा-१५८ तथा खशक्षा-१५ भएका सबै 
उम्मेर्दवारहरु - १९८ जिा 

लालीगरुााँस रावष्ट्रय मा.वव., शंखमलु 

 

रष्टव्यः– 

१. परीक्षा सञ्चालि हिु ेद्वर्दि अप्रत्याखशत ववर्दा पिग गएमा पनि आयोगको पूवग सूचिा वविा नििागररत कायगक्रम अिसुारको परीक्षा स्थनगत हिु ेछैि ।  
२. प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीणग िभएका उम्मेर्दवारहरुलाई परीक्षामा समावेश गराइिे छैि ।  
३. परीक्षा भविमा मोबाइल निषेि गररएको छ ।  
४. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गिुगपिेछ । 

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

 

 
 

 

 

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

 


