
लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ्चल क्षते्रीय निरे्दशिालय, कमलपोखरी 
परीक्षा शाखा 

 

 

शाखा अनिकृत वा सो सरह पर्दको द्वितीय चरणको परीक्षा भवि कायम गररएको सूचिा  
सूचिा िं. 32३/०७3–७4, नमनत २०७३/१२/१७ 

 
 

लोक सेवा आयोगको ववज्ञापि िम्बर १६६८३-१६६८९÷०७३-७४ (खलुा तथा समावेशी), राजपत्रावित ततृीय शे्रणी, 
शाखा अनिकृत वा सो सरह (अप्राववनिक) पर्दको काठमाडौं, हेटौंडा र जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी र्दरखास्त फाराम स्वीकृत भई 
प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीणण भएका उम्मेर्दवारहरुको लानग मात्र निम्ि नमनत र समयमा निम्िािसुारका परीक्षा भविहरुमा क्रमशः 
द्वितीय, ततृीय, चतथुण पत्र तथा थप पत्र न्द्याय र परराष्ट्रको 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 गराईन्द्छ । 

 

 

 

 

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 

२०७३/१२/२६, 
२७, २८, ३० र ३१ 

गते  गते द्वर्दिको 
१.०० बजे  

िेपाल परराष्ट्र सेवाको पर्दमा अंग्रजेी थप पत्र परीक्षा द्वर्दि ेऐखछछक 
प्राखज्ञक ववषय राजिीनतशास्त्र, अथणशास्त्र र लेखा तथा ववत्त भएका 
सम्पूणण उम्मेर्दवारहरु - 40४ जिा 

एखम्वशि कलेज,मध्यबािेश्वर 
 

२  िेपाल परराष्ट्र सेवाको पर्दमा अंग्रजेी थप पत्र परीक्षा द्वर्दि ेऐखछछक 
प्राखज्ञक ववषय राजिीनतशास्त्र, अथणशास्त्र र लेखा तथा ववत्त बाहेक 
बााँकी  ववषय हिु ेसम्पूणण उम्मेर्दवारहरु - १६६ जिा 

मर्दि भण्डारी मेमोररयल कलेज, अिामिगर, 
काठमाडौं 

 

 

 

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 २०७३/१२/२६, २७, 
२८ र २९ गते द्वर्दिको 

१.०० बजे 

िेपाल न्द्याय सेवाको कािूि थप पत्र परीक्षा द्वर्दि ेसम्पूणण 
उम्मेर्दवारहरु- ११७ जिा 

मर्दि भण्डारी मेमोररयल कलेज, अिामिगर, 
काठमाडौं 

 

 

िोट - काििु थप पत्र र परराष्ट्र सेवाको पर्दमा अंग्रजेी थप पत्र र्दवुै परीक्षा द्वर्दिे २० जिा उम्मेर्दवारहरुको  परीक्षा समेत तानलका २ मा उल्लेखखत 
केन्द्रमा िै सञ्चालि हिुेछ ।   

क्रमशः.... तानलका ३ 



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 

! 

२०७३/१२/२६, २७  
र २८ गते द्वर्दिको 

१.०० बजे 

िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक लेखा तथा ववत्त ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिुे रोल िम्वर 
१३०००१-१३१२०० सम्मका उम्मेर्दवारहरु - २१८ जिा 

मेररनडयि ईन्द्टरिेशिल स्कूल, 

बालवुाटार 

२ िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक लेखा तथा ववत्त ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिुे रोल िम्वर 
१३१२०१ रे्दखख बााँकी सबै उम्मेर्दवारहरु - २४३ जिा 

हेराल्ड ईन्द्टरिेशिल 
कलेज,िारायणगोपाल चोक,महाराजगञ्ज 

३ िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक अथणशास्त्र ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिुे सबै उम्मेर्दवारहरु - 
२०२ जिा 

न्द्यू नमलेनियम कलेज,सकेुिारा 

४ िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक खशक्षा,काििु र जिप्रशासि ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिुे सबै 

उम्मेर्दवारहरु - - १५० जिा 
कामार्द कलेज,सकेुिारा 

५ िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक जिसंख्या अध्ययि ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिुे सबै 

उम्मेर्दवारहरु - ४३७ जिा 
ग्यालेक्सी पखललक स्कूल,ज्ञािेश्वर 

६ िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक राजिीनतशास्त्र ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिुे रोल िम्वर 
१३४५३७-१३६२०० सम्मका उम्मेर्दवारहरु - २०० जिा 

आखशवाणर्द कलेज,सामाखशुी (क) 

७ िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक राजिीनतशास्त्र ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिुे रोल िम्वर 
१३६२०१-१३७००० सम्मका उम्मेर्दवारहरु - १९१ जिा 

आखशवाणर्द कलेज,सामाखशुी (ख) 

८ िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक राजिीनतशास्त्र ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिुे रोल िम्वर 
१३७००१-१३७७०० सम्मका उम्मेर्दवारहरु - २०८ जिा 

पर्दमोर्दय मा.वव.,पतुलीसडक (क) 

९ िेपाल परराष्ट्र र िपेाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक राजिीनतशास्त्र ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिुे रोल िम्वर 
१३७७०१-१३८७०० सम्मका उम्मेर्दवारहरु - १९८ जिा 

पर्दमोर्दय मा.वव.,पतुलीसडक (ख) 

१० िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक राजिीनतशास्त्र ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिुे रोल िम्वर 
१३८७०१-१३९६०० सम्मका उम्मेर्दवारहरु - २३६ जिा 

वकङ्स कलेज,बबरमहल (क) 

११ िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक राजिीनतशास्त्र ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिुे रोल िम्वर 
१३९६०१ रे्दखख बााँकी सबै उम्मेर्दवारहरु - २२८ जिा 

वकङ्स कलेज,बबरमहल (ख) 

१२ िेपाल परराष्ट्र र िेपाल न्द्याय सेवाको पर्दमा थप पत्र परीक्षा द्वर्दिे 
बाहेक  बोटािी, रसायिशास्त्र,  इखञ्जनियररङ्ग, वातावरण ववज्ञाि,  
माइक्रोबायोलोजी, भौनतकशास्त्र, समाजशास्त्र तथा मािवशास्त्र, 
जलुोजी र स्वास््य खशक्षा ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय हिुे सम्पूणण 
उम्मेर्दवारहरु - ८६ जिा 

नभमसेिगोला मा.वव.,ियााँ बािेश्वर  

 

रष्टव्यः– 

१. परीक्षा सञ्चालि हिेु द्वर्दि अप्रत्याखशत ववर्दा पिण गएमा पनि आयोगको पूवण सूचिा वविा नििाणररत कायणक्रम अिसुारको परीक्षा स्थनगत हिेु छैि ।  
२. प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीणण िभएका उम्मेर्दवारहरुलाई परीक्षामा समावेश गराइिे छैि ।  
३. परीक्षा भविमा मोबाइल निषेि गररएको छ ।  



४. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गिुणपिेछ । 

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

 

 

 
  

 .................... 
 (ववष्ण ुपौडेल) 
 शाखा अनिकृत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


