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नायव सुव्वा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सचूना नं.: २८/०७७-७८  द्वमद्वत: २०७७।०९।११ 

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 राख्ने उम्मेदिारहरुको वितीय चरणको वलवखत परीक्षा वनम्न वमवत, समय र स्थानमा संचालन हुन े

भएकोले सम्िवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

 

१. सवै सेवा समूहका लाद्वग संयुक्तपत्र : 

वस.नं. विषय वलवखत परीक्षा वमवत  समय 

१ 
समसामवयक अध्ययन र सािाजवनक सेिा 

व्यिस्थापन 
२०७७।०९।२६  वदनको १:०० िजे 

परीक्षा केन्द्र : 

वस.नं. 
रोल नं. उम्मेदिार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दवेख सम्म 

१ २६०००४ २६१११२ १०० श्री सुन्दरमऱ रामकुमार कन्या मा.वि., बीरगंज 

२ २६१११३ २६१७०४ १०० श्री त्रिभुिन हनुमान मा.वि., बीरगंज 

३ २६१७१० २६२३३० १०० श्री माइस्थान विद्यावऩठ मा.वि., बीरगंज 

४ २६२३३२ २६२६८६ ६० श्री त्रिजुद्ध मा.वि., बीरगंज, (क) केन्र 

५ २६२६९२ दवेख िााँकी सि ै ६३ श्री त्रिजुद्ध मा.वि., बीरगंज, (ख) केन्र 

 

२. न्द्याय सेवाका लाद्वग मात्र : 

वस.नं. विषय वलवखत परीक्षा वमवत  समय 

१ सेिा समहू सम्िन्धी २०७७।०९।२७ वदनको १:०० िजे 

परीक्षा केन्द्र : 

वस.नं. 
रोल नं. उम्मेदिार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दवेख सम्म 

१ २६०००४ २६०७४० ६३ श्री सुन्दरमऱ रामकुमार कन्या मा.वि., बीरगंज 

२ २६०७९४ २६१८९८ १०० श्री त्रिभुिन हनुमान मा.वि., बीरगंज 

३ २६१९०० दवेख िााँकी सि ै १०० श्री माइस्थान विद्यावऩठ मा.वि., बीरगंज 

 

३. प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूहका लाद्वग मात्र : 

वस.नं. विषय वलवखत परीक्षा वमवत  समय 

१ सेिा समहू सम्िन्धी २०७७।०९।२८ वदनको १:०० िजे 

परीक्षा केन्द्र : 

वस.नं. 
रोल नं. उम्मेदिार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दवेख सम्म 

१ २६०००४ २६०७४० ७५ श्री सुन्दरमऱ रामकुमार कन्या मा.वि., बीरगंज 

२ २६०७९४ २६१६६४ १०० श्री त्रिभुिन हनुमान मा.वि., बीरगंज 

३ २६१६६६ २६२३६८ १०० श्री माइस्थान विद्यावऩठ मा.वि., बीरगंज 

४ २६२३७१ दवेख िााँकी सि ै १०० श्री त्रिजुद्ध मा.वि., बीरगंज 
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४. प्रशासन सेवा, लेखा समूहका लाद्वग मात्र : 

वस.नं. विषय वलवखत परीक्षा वमवत  समय 

१ सेिा समहू सम्िन्धी २०७७।०९।२९ वदनको १:०० िजे 

परीक्षा केन्द्र : 

वस.नं. 
रोल नं. उम्मेदिार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दवेख सम्म 

१ २६०१०२ २६१७६५ ६५ श्री त्रिजुद्ध मा.वि., बीरगंज, (क) केन्र 

२ २६१७८७ दवेख िााँकी सि ै ६८ श्री त्रिजुद्ध मा.वि., बीरगंज, (ख) केन्र 

 

५. प्रशासन सेवा, राजस्व समूहका लाद्वग मात्र : 

वस.नं. विषय वलवखत परीक्षा वमवत  समय 

१ सेिा समहू सम्िन्धी २०७७।१०।०२ वदनको १:०० िजे 

परीक्षा केन्द्र : 

वस.नं. 
रोल नं. उम्मेदिार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दवेख सम्म 

१ २६००५३ २६१७५२ ६० श्री त्रिजुद्ध मा.वि., बीरगंज, (क) केन्र 

२ २६१७५७ दवेख िााँकी सि ै ६२ श्री त्रिजुद्ध मा.वि., बीरगंज, (ख) केन्र 

 

रष्टव्य १ :- 

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

२. आयोगको पिूा सचूना विना वनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थवगत हुनछैेन । 

३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनछे । 

४. परीक्षाथीले अवनिाया रुपमा आफ्नो प्रिेशपत्रको साथमा नपेाली नागररकता प्रमाणपत्र िा सािाजवनक संस्थािाट जारी भएको पररचय खलु्न े

कागजात वलई परीक्षा भिनमा आउनपुनछे । 

५. अन्यत्र परीक्षा केन्र रावख दरखास्त स्िीकृत गराएका उम्मेदिारहरुलाई मावथ उल्लेवखत परीक्षा केन्रमा सवम्मवलत गराइन ेछैन । 

रष्टव्य २ :-  

       कोभिड-१९ सकं्रमणबाट सरुक्षऺत रहन परीऺाथीले  अननवार्य रुपमा पालन गनुयपने थप ववषर्हरू : 
   १. परीक्षा केन्रमा प्रिेश गनुा अवघ उम्मेदिार स्ियमले कवम्तमा माक्ट्स, स्यावनटाइजर तथा आफ्नो लावग खानेपानीको अवनिाया व्यिस्था गनुापनेछ ।  

  2. उम्मेदिारले परीक्षा केन्रमा प्रिेश गदाा र वनस्कदा वभिभाि नगरीकन एक आपसमा दईु वमटरको दरूी कायम गनुापनेछ ।  

  3. परीक्षामा खवटएका जनशवक्तले वदएको वनदेशनको पणूा पालना गनुापनेछ ।  

  4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्रमा प्रिेश गदाा, बावहर वनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा वभिभाि नगररकन दरूी कायम गरी क्रमैसंग तोवकएको स्थानमा जानपुनेछ ।  

  5. परीक्षाथीहरू समहूमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुाहुदैन । 

  6. उत्तरपवुस्तका बुझाउाँदा उत्तरपवुस्तकामा रहकेो खाली स्थान काटी बुझाउाँन ुपनेछ ।  

  7. परीक्षाथीले उत्तरपुवस्तका बुझाउाँदा आफ्नो उत्तरपवुस्तका गन्ती गरी उत्तरपवुस्तका बुझाई हस्ताक्षर गरी बावहर जानपुनेछ । 

    ८. कोवभि-१९ बाट संक्रवमत  परीक्षाथीले परीक्षामा सवम्मवलत हुन परीक्षा हुनुभन्दा एकवदन अगािै मो.नं. ९८४१५६९२७५ मा अवनिाया जानकारी गराउन ुपनेछ । 

 

...............................                                                   ........................... 
 लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल             कुमार पौिेल 

      नायि सवु्िा                                                                                                                       उपसवचि 


