
लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(परीक्षा शाखा) 
 

 

नपेाल परराष्ट्र सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको धलखखत परीक्षाको  
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. ४३५/०७५-७६, धमधत २०7६/२/७ 

 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगरको ववज्ञापन नम्बर १६६८९-१६६९२÷०७५-७६, (खलुा तथा 
समावेशी), नपेाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्रावित ततृीय शे्रणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राववधिक) पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र 
राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउन े उम्मेदवारहरुको धनम्न धमधत र समयमा धनम्नानसुारका परीक्षा भवनहरुमा प्रथम 
चरणको प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्द्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाखशत 
गररएको छ । तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्द्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पधन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मधलत नगराइने 
भएकोले तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुन्द्दा कम्तीमा एक घण्टा अगावै पगुी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एकीन 
गनुाहनु अनरुोि छ । प्रवेश-पत्र ववना परीक्षामा सखम्मधलत नगराइने हुुँदा प्रवेश-पत्र डाउनलोड गरी अधनवाया रुपमा आफूसाथ 
धलई जानहुनु सूखचत गररएको छ ।  

 

प्रथम चरणको लिखित परीक्षा कार्यक्रम 

पत्र विषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा विवि र सिय अिवि 

प्रथम 
प्रशासलिक अलिरुची परीक्षण 

(Administrative Aptitude Test) 

वसु्तगत बहुवैकखिक प्रश् ि 

(Multiple Choice Question) 
२०७६/२/२५ गते शलिबार 

लििको ११.०० बजे 

१ घण्टा ३० 

लमिेट 
 

उमे्मिवारहरुको रोि िम्बर र परीक्षा केन्द्र 
 

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

1 870001 देखख 870200 सम्म 200 जना एस.इ.ए. इखिधनयररङ्ग एकेडेमी, थापाथली (क) 

2 870201 देखख 870400 सम्म 200 जना एस.इ.ए. इखिधनयररङ्ग एकेडेमी, थापाथली (ख) 

3 870401 देखख 870600 सम्म 200 जना मदन भण्डारी मेमोररयल कलेज, अनामनगर (क) 

4 870601 देखख 870800 सम्म 200 जना मदन भण्डारी मेमोररयल कलेज, अनामनगर (ख) 

5 870801 देखख 871000 सम्म 199 जना रत् न राज्य मा.वव., बानेश्वर (क) 

6 871001 देखख 871200 सम्म 200 जना रत् न राज्य मा.वव., बानेश्वर (ख) 

7 871201 देखख 871400 सम्म 200 जना लालीगरुाुँस रावष्ट्रय मा.वव., शंखमूल 

8 871401 देखख 871600 सम्म 192 जना वप्रधमयर कलेज, नयाुँ बानेश् वर (क) 

9 871601 देखख 871800 सम्म 200 जना वप्रधमयर कलेज, नयाुँ बानेश् वर (ख) 

10 871801 देखख 872000 सम्म 200 जना कलेज अफ इन्द्फरमेशन टेक्नोलोजी CITE, तीनकुने 
11 872001 देखख 872183 र बाुँकी सबै 183 जना भीमसेनगोला मा.वव., नयाुँ बानशे् वर 

रष्टव्यः- 
१. आयोगको पूवा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थधगत हनुेछैन।  
२. परीक्षा हल मोबाइल र क्यालकुलेटरको प्रयोग गना पाइने छैन ।  
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

४. परीक्षाथीले अधनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र धलई परीक्षा भवनमा जानपुनेछ ।  

 
 ..................... ..................... 
 (प्रमेबहादरु शे्रष्ठ) (जयराम नेपाल) 
 शाखा अधिकृत शाखा अधिकृत 

नयाुँ बानेश् वर, काठमाडौं 
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