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

 

सूचिा िं. ५५९/०७४-७५, नमनत २०7५/१/१५ 

 
 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालयको ववज्ञापि िम्बर १७३२६-१७३३१÷०७४-७५ (खलुा तथा समावेशी), िेपाल 
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 सम्बखन्द्ित सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाखशत गररएको छ । 
तोवकएको परीक्षा भवि बाहेक अन्द्य परीक्षा भविहरुमा कुिै पनि उम्मेर्दवारहरुलाई सखम्मनलत िगराइिे भएकोले तोवकएको 
परीक्षा भविमा परीक्षा शरुु हिुभुन्द्र्दा कम्तीमा एक घण्टा अगावै पगुी आफ्िो परीक्षा कोठा समेत एकीि गिुाहिु अिरुोि छ । 
प्रवेशपत्र वविा परीक्षामा सखम्मनलत िगराइि ेहुुँर्दा प्रवेश-पत्र अनिवाया रुपमा आफूसाथ नलई जािहुिु सूखचत गररएको छ ।  

 

नलखखत परीक्षा कायाक्रम 

क्र.सं
. 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली नमनत र समय  समय 

१. प्रथम खशक्षाशास्त्र र िेपालमा खशक्षा वस्तगुत बहवैुकखपपक २०७५/०१/२९ गते दर्दिको ११.०० बजे १ घण्टा १५ नमिेट 
२. दितीय उपसमूह सम्बन्द्िी ववषय ववषयगत २०७५/०१/२९ गते दर्दिको २.०० बजे ३ घण्टा 

 

 

परीक्षा भवि 

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

1. 130001 देखि 130200 सम्म 200 जिा मदन भण्डारी मेमोररयल कलेज, अनामनगर (क) 

2. 130201 देखि 130400 सम्म 200 जिा मदन भण्डारी मेमोररयल कलेज, अनामनगर (ि) 

3. 130401 देखि 130600 सम्म 200 जिा रत् नराज्य मावि, मध्यबानेश्वर (क) 

4. 130601 देखि 130800 सम्म 200 जिा रत् नराज्य मावि, मध्यबानेश्वर (ि) 

5. 130801 देखि 131000 सम्म 200 जिा लालीगुरााँस रावरि य मावि, शंिमूल 

6. 131001 देखि 131200 सम्म 200 जिा कलेज अफ इन्फरमेशन टेक्नोलोजी CITE, तीनकुने 

7. 131201 देखि 131400 सम्म 200 जिा गुह् येश्वरी मावि, वसनामंगल (क) 

8. 131401 देखि 131600 सम्म 200 जिा गुह् येश्वरी मावि, वसनामंगल (ि) 

9. 131601 देखि 131800 सम्म 200 जिा बानेश्वर क्याम्पस, शाखिनगर (क) 

10. 131801 देखि 132000 सम्म 200 जिा बानेश्वर क्याम्पस, शाखिनगर (ि) 

11. 132001 देखि 132200 सम्म 200 जिा वसदे्धश्वर मावि, शाखिनगर 

12. 132201 देखि 132400 सम्म 200 जिा सान्त्वना एकेडेमी शाखिनगर 

ियाुँ बािेश् वर, काठमाडौं 
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क्र.सं. रोल िम्वर रे्दखख सम्म उम्मेर्दवार संख्या परीक्षा भवि 

13. 132401 देखि 132600 सम्म 200 जिा इ.वि.एस. सू्कल, मीनभिन (क) 

14. 132601 देखि 132800 सम्म 200 जिा इ.वि.एस. सू्कल, मीनभिन (ि) 

15. 132801 देखि 132971 सम्म र बााँकी सबै 171 जिा भीमसेनगोला मावि, नयााँ बानेश्वर 
 

रष्टव्यः– 

१. परीक्षा सञ्चालि हिेु दर्दि 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 । 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........................
 (चन्द्रकान्द्त निरौला) 
 निरे्दशक  


