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लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल के्षत्रीय निरे्दशिालय 

(परीक्षा शाखा) 
 

 

 

शाखा अनिकृत वा सो सरह पर्दको द्वितीय चरणको नलखखत परीक्षाको 
सूचिा िं - ४४७/०७४-७५, नमनत २०७४/१२/१५ 

 
 

 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अिामिगरको ववज्ञापि िम्बर १६५३०-१६५३६÷०७४-७५ (खलुा तथा समावेशी), 

एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्द्तगात राजपत्रावित ततृीय शे्रणी, शाखा अनिकृत वा सो सरह (अप्राववनिक) पर्दको काठमाडौं, हेटौंडा र 

जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी र्दरखास्त फाराम स्वीकृत भई प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीणा भएका उम्मेर्दवारहरुको लानग मात्र निम्ि 

नमनत र समयमा निम्िािसुारका परीक्षा भविहरुमा क्रमशः द्वितीय, ततृीय, चतथुा पत्र तथा न्द्याय र परराष्ट्र सेवाको थप पत्रको 

प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षा सञ्चालि हिुे भएकोले सम्वखन्द्ित सवैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाखशत गररएको छ । थप 

पत्र हिु ेर िहिु ेपर्दको ऐखछछक प्राखज्ञक 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 गराइएको छ ।  
 

द्वितीय चरणको नलखखत परीक्षा कायाक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा नमनत र समय अवनि 

द्वितीय (सबै सेवा समूहको लानग) शासि प्रणाली २०७४/१२/२५ गते द्वर्दिको १.00 बजे ३ घण्टा 
ततृीय (सबै सेवा समूहको लानग) समकालीि ववषय २०७४/१२/२६ गते द्वर्दिको १.00 बजे ३ घण्टा 
चतथुा ऐखछछक ववषय (वस्तगुत) २०७४/१२/२७ गते द्वर्दिको १.00 बजे ४५ नमिेट 
न्द्याय सेवाको लानग मात्र (थप पत्र) समसामवयक कािूि तथा अभ्यास २०७४/१२/२८ गते द्वर्दिको १.00 बजे ३ घण्टा 

परराष्ट्र सेवाको लानग मात्र (थप पत्र) 
१. अंग्रेजी भाषा २०७४/१२/२९ गते द्वर्दिको १.00 बजे ३ घण्टा 
२. परराष्ट्र िीनत तथा अन्द्तराावष्ट्रय सम्बन्द्ि २०७४/१२/३० गते द्वर्दिको १.00 बजे ३ घण्टा 

 

 

तानलका १ 

िपेाल परराष्ट्र सेवाको पर्दमा अंग्रजेी थप पत्र परीक्षा द्वर्दि ेउम्मेर्दवारहरुका लानग 

र्दोश्रो, तेश्रो, चौथो र अंग्रजेी थप पत्रको लानग मात्र 

नस.
िं. 

नलखखत परीक्षाको 
नमनत र समय 

ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय तथा रोल िम्वर परीक्षा केन्द्र भवि 

१ 

२०७४/१२/२५, 
२६, २७, २९ र ३० 
गते द्वर्दिको १.०० 

बजे  

िेपाल परराष्ट्र सेवाको पर्दमा अंग्रजेी थप पत्र परीक्षा द्वर्दि ेऐखछछक 
प्राखज्ञक ववषय राजिीनतशास्त्र भएका सम्पूणा उम्मेर्दवारहरु - २८३ जिा 

एखम्वशि कलेज, मध्यबािेश्वर (क) 
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िेपाल परराष्ट्र सेवाको पर्दमा अंग्रजेी थप पत्र परीक्षा द्वर्दि ेऐखछछक 
प्राखज्ञक ववषय अथाशास्त्र, लेखा तथा ववत्त र कािूि भएका सम्पूणा 
उम्मेर्दवारहरु - १३६ जिा 

एखम्वशि कलेज, मध्यबािेश्वर (ख) 
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िेपाल परराष्ट्र सेवाको पर्दमा अंग्रजेी थप पत्र परीक्षा द्वर्दि ेऐखछछक 
प्राखज्ञक ववषय कृवष, विस्पनतशास्त्र, रसायिशास्त्र, खशक्षाशास्त्र, 
इखिनियररङ्ग, वातावरण ववज्ञाि, स्वास््य ववज्ञाि, माइक्रोबायोलोजी, 
भौनतकशास्त्र, जिसंख्या अध्ययि, जिप्रशासि, समाजशास्त्र तथा 
मािवशास्त्र र प्राणीशास्त्र ववषय हिु ेसम्पूणा उम्मेर्दवारहरु - ११९ जिा 

भीमसेिगोला मा.वव., ियााँ बािेश्वर (क) 

 

क्रमशः....  
 

ियााँ बािेश् वर, काठमाडौं 
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तानलका २ 

िपेाल न्द्याय सेवाको पर्दमा कािूि थप पत्र परीक्षा द्वर्दि ेउम्मेर्दवारहरुको हकमा 
सवै पत्रका लानग 

नस.
िं. 

नलखखत परीक्षाको नमनत 
र समय 

ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय तथा रोल िम्वर परीक्षा केन्द्र भवि 

१ २०७४/१२/२५, 
२६, २७ र २८ गते 
द्वर्दिको १.०० बजे 

िेपाल न्द्याय सेवाको कािूि थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे सम्पूणा 
उम्मेर्दवारहरु- १३८ जिा 

भीमसेिगोला मा.वव., ियााँ बािेश्वर (ख) 

 

िोट -  न्द्याय सेवाको काििु थप पत्र र परराष्ट्र सेवाको अंग्रजेी थप पत्र र्दवैु परीक्षा द्वर्दिे ३० जिा उम्मेर्दवारहरुको कािूि थप पत्रको 
परीक्षा तानलका २ मा उल्लेखखत केन्द्रमा िै सञ्चालि हिेुछ । उक्त ३० जिा उम्मेर्दवारहरुको परराष्ट्र सेवाको थप पत्रका 
परीक्षा भिे तानलका १ बमोखजम िै सञ्चालि हिेुछ ।    

 

तानलका ३ 

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

(थप पत्र अंग्रजेी र काििु हिु ेउम्मेर्दवारहरुको हकमा मानथ तानलका १ र २ बमोखजम हिुछे) 
नस. 
िं. 

नलखखत परीक्षाको 
नमनत र समय 

ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय तथा रोल िम्वर परीक्षा केन्द्र भवि 

१  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७४/१२/२५,  
२६  र २७ गते  
द्वर्दिको १.०० बजे  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक लेखा तथा ववत्त ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिु ेरोल िम्वर 
१३०००१-१३१३०० सम्मका उम्मेर्दवारहरु - १७४ जिा 

ववश् व निकेति मा.वव., नत्रपरेुश् वर (क) 

२ िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक लेखा तथा ववत्त ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिु ेरोल िम्वर 
१३१३०१ रे्दखख बााँकी सबै उम्मेर्दवारहरु - १५१ जिा 

ववश् व निकेति मा.वव., नत्रपरेुश् वर (ख) 

३ िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक अथाशास्त्र ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिु-े१७३, खशक्षाशास्त्र-२१ र 
जिप्रशासि-१८ समेत जम्मा २१२ जिा 

जिप्रभात मा.वव., कानलमाटी 

४ िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक जिसंख्या अध्ययि ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिु ेसबै 
उम्मेर्दवारहरु - २९९ जिा 

कलेज अफ इन्द्फरमेशि टेक्िोलोजी एण्ड 
इखिनियररङ्ग CITE, तीिकुि े

५ िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक राजिीनतशास्त्र ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिु ेरोल िम्वर 
१३५६५१-१३६६०० सम्मका उम्मेर्दवारहरु - १७१ जिा 

रत् ि राज्य मा.वव., मध्यबािेश्वर (क) 

६ िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक राजिीनतशास्त्र ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिु ेरोल िम्वर 
१३६६०१-१३७४०० सम्मका उम्मेर्दवारहरु - १७७ जिा 

रत् ि राज्य मा.वव., मध्यबािेश्वर (ख) 

७ िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक राजिीनतशास्त्र ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिु ेरोल िम्वर 
१३७४०१-१३८३०० सम्मका उम्मेर्दवारहरु - १९३ जिा 

बािेश् वर क्याम्पस, शाखन्द्तिगर (क) 

८ िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक राजिीनतशास्त्र ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिु ेरोल िम्वर 
१३८३०१-१३९२०० सम्मका उम्मेर्दवारहरु - १७७ जिा 

बािेश् वर क्याम्पस, शाखन्द्तिगर (ख) 

९ िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक राजिीनतशास्त्र ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिु ेरोल िम्वर 
१३९२०१ रे्दखख १४०१०० सम्मका उम्मेर्दवारहरु - १६४ जिा 

गहु् येश् वरी मा.वव., नसिामंगल (क) 
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नस. 
िं. 

नलखखत परीक्षाको 
नमनत र समय 

ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय तथा रोल िम्वर परीक्षा केन्द्र भवि 

१० 
 

 

 

 

 

२०७४/१२/२५,  
२६  र २७ गते  
द्वर्दिको १.०० बजे 

िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक राजिीनतशास्त्र ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिु ेरोल िम्वर 
१४०१०१ रे्दखख १४११०० सम्मका उम्मेर्दवारहरु - १८५ जिा 

गहु् येश् वरी मा.वव., नसिामंगल (ख) 

११ िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक राजिीनतशास्त्र ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिु ेरोल िम्वर 
१४११०१ रे्दखख बााँकी सबै उम्मेर्दवारहरु - २३८ जिा 

सरस्वती मा.वव., कोटेश् वर 

१२ िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक  विस्पतीशास्त्र, रसायिशास्त्र,  इखिनियररङ्ग, वातावरण ववज्ञाि, 
स्वास््य ववज्ञाि, कािूि, माइक्रोबायोलोजी, भौनतकशास्त्र, समाजशास्त्र 
तथा मािवशास्त्र र प्राणीशास्त्र ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिु ेसम्पूणा 
उम्मेर्दवारहरु - १६५ जिा 

लालीगरुााँस रावष्ट्रय मा.वव., शंखमलु 

 

रष्टव्यः– 

१. परीक्षा सञ्चालि हिु ेद्वर्दि अप्रत्याखशत ववर्दा पिा गएमा पनि आयोगको पूवा सूचिा वविा नििााररत कायाक्रम अिसुारको परीक्षा स्थनगत हिु ेछैि ।  
२. प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीणा िभएका उम्मेर्दवारहरुलाई परीक्षामा समावेश गराइिे छैि ।  
३. परीक्षा भविमा मोबाइल निषेि गररएको छ ।  
४. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गिुापिेछ । 

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

 
 

 

 

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

 


