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नायव सवु्वा वा सो सरह पदको परीक्षा भवन कायम गररएको सचूना 

सचूना नं.: ९३/०७६-७७  मममि: २०७६।११।०९ 

यस  कायाालयको  वि.नं. ११३०२-११३०८/०७६-७७ (खलुा,समािेशी), संयकु्त तथा एवककृत परीक्षा प्रणाली अन्तगात रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायि 

सवु्िा िा सो सरह पदको बीरगंज परीक्षा केन्र राख्न ेउम्मेदिारहरुको  सामान्य ज्ञान र सामान्य बौविक परीक्षण परीक्षा वनम्न वमवत, समय र स्थानमा 

संचालन हुने भएकोले सम्िवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

 

परीक्षा काययक्रम : 

वस.नं. वि.नं. पद, श्रेणी वलवखत परीक्षा वमवत र समय 

१ ११३०२-११३०८/०७६-७७ (खलुा,समािेशी) 
नायि सवु्िा िा सो सरह,   

रा.प.अन.ं प्रथम (अप्राविवधक) 

२०७६।११।२४ गते वदनको ११:०० िजे 

(४५ वमनेट) 

 

परीक्षा केन्द्र : 

वस.नं. 
रोल नं. उम्मेदिार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दवेख सम्म 

१ २६०००१ २६०२०० २०० श्री वसिाथा मा.वि., बीरगंज, वचनीवमल (क) केन्र 

२ २६०२०१ २६०४०० २०० श्री वसिाथा मा.वि., बीरगंज, वचनीवमल (ख) केन्र 

३ २६०४०१ २६०६०० २०० श्री वसिाथा मा.वि., बीरगंज, वचनीवमल (ग) केन्र 

४ २६०६०१ २६०८०० २०० श्री बीरगंज पवव्लक क्याम्पस, बीरगंज (क) केन्र, व्यारेक पछावड 

५ २६०८०१ २६१००० २०० श्री बीरगंज पवव्लक क्याम्पस, बीरगंज (ख) केन्र, व्यारेक पछावड 

६ २६१००१ २६१२०० २०० श्री बीरगंज पवव्लक क्याम्पस, बीरगंज (ग) केन्र, व्यारेक पछावड 

७ २६१२०१ २६१४०० २०० श्री बीरगंज पवव्लक क्याम्पस, बीरगंज (घ) केन्र, व्यारेक पछावड 

८ २६१४०१ २६१६०० २०० श्री माइस्थान विद्यावपठ मा.वि., बीरगंज (क) केन्र 

९ २६१६०१ २६१८०० २०० श्री माइस्थान विद्यावपठ मा.वि., बीरगंज (ख) केन्र 

१० २६१८०१ २६२००० २०० श्री माइस्थान विद्यावपठ मा.वि., बीरगंज (ग) केन्र 

११ २६२००१ २६२२०० २०० श्री ठाकुरराम बहुमखुी क्याम्पस (मलु भिन), बीरगंज (क) केन्र 

१२ २६२२०१ २६२४०० २०० श्री ठाकुरराम बहुमखुी क्याम्पस (मलु भिन), बीरगंज (ख) केन्र 

१३ २६२४०१ २६२६०० २०० श्री ठाकुरराम बहुमखुी क्याम्पस (मलु भिन), बीरगंज (ग) केन्र 

१४ २६२६०१ २६२८०० २०० श्री ठाकुरराम बहुमखुी क्याम्पस (मलु भिन), बीरगंज (घ) केन्र 

१५ २६२८०१ २६३००० २०० श्री ठाकुरराम बहुमखुी क्याम्पस (वशक्षाशास्त्र संकाय), बीरगंज (ङ) केन्र 

१६ २६३००१ २६३२०० २०० श्री विजिु मा.वि., बीरगंज (क) केन्र 

१७ २६३२०१ २६३४०० २०० श्री विजिु मा.वि., बीरगंज (ख) केन्र 

१८ २६३४०१ बााँकी सिै उम्मेदिारहरु २२३ श्री विजिु मा.वि., बीरगंज (ग) केन्र 

रष्टव्य :- 

१. परीक्षा भिनमा मोबाइल, अन्य इलेक्रोवनक्स वडभाइस र ब्याग(झोला) वनषेध गररएको छ । 

२. आयोगको पूिा सचूना विना वनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थवगत हुनेछैन । 

३. परीक्षामा कालो मसी माि प्रयोग गनुापनेछ । 

४. परीक्षाथीले अवनिाया रुपमा आफ्नो प्रिेशपिको साथमा नेपाली नागररकता प्रमाणपि िा सािाजवनक संस्थािाट जारर भएको पररचय खलु्ने कागजात 

वलई परीक्षा भिनमा आउनुपनेछ । 

५. अन्यि परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्िीकृत गराएका उम्मेदिारहरुलाई मावथ उल्लेवखत परीक्षा केन्रमा सवम्मवलत गराइने छैन । 
...............................                                                   ........................... 
 लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल            भषेराज आचाया 

      नायि सवु्िा                                                                                                     शाखा अवधकृत 


