लोक सेवा आयोग

काठमाडौं कायाालय
(परीक्षा शाखा)

नयााँ बानेश्वर, काठमाडौं

 ०१-४११५८३१, ४११५८३३, ४११५८३४ फ्याक्स नं- ०१-४११५८३५ वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः machheni@psc.gov.np

स्थानीय तहको शशक्षा सेवा, छै ठौं तह(प्राववधिक), अधिकृत पदको द्वितीय चरणको धलशखत
परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. 18/०७6-७7, धमधत २०7६/५/८
यस कायाालयको ववज्ञापन नम्बर १२००३÷०७5-७6 (खुला), शशक्षा सेवा, शशक्षा प्रशासन समूह, छै ठौं तह, अधिकृत पदमा
काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुमध्ये प्रथम चरणको धलशखत परीक्षामा उत्तीणा
उम्मेदवारहरुको धनम्न धमधत र समयमा धनम्नानुसारका परीक्षा भवनहरुमा द्वितीय चरणको प्रधतयोधगतात्मक धलशखत परीक्षा सञ्चालन
हुने भएकोले सम्बशन्द्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाशशत गररएको छ । तोवकएको परीक्षा भवन बाहे क अन्द्य परीक्षा
ु न्द्दा कम्तीमा एक
भवनहरुमा कुनै पधन उम्मेदवारहरुलाई सशम्मधलत नगराइने भएकोले तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु हुनभ
घण्टा अगावै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एकीन गनुह
ा न
ु अनुरोि छ । परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल तथा अन्य इलेक्ट्रोननक
निभाइसहरु लैजान ननषे ध गररएको व्यहोरा समेत सूनित गररएको छ ।
नितीय िरणको नलखित परीक्षा काययक्रम
पत्र

विषय

परीक्षा प्रणाली

नितीय

सेवा सम्बन्धी

नवषयगत

परीक्षा विवि र सिय

अिवि

२०७६/५/१८ गते बुधबार

३ घण्टा

निनको २.०० बजे

उम्मेिवारहरुको रोल नम्बर र परीक्षा केन्द्र
क्र.सं .

रोल नम्वर दे शख सम्म

उम्मेदवार सं ख्या

परीक्षा भवन

1

310001 दे शख 310561 सम्म

200 जना

शज.वप. कोइराला मेमोररयल कलेज, धसफल(क)

2

310562 दे शख 311016 सम्म

200 जना

शज.वप. कोइराला मेमोररयल कलेज, धसफल(ख)

3

311020 दे शख 311387 सम्म

200 जना

टे क्सास कलेज, धमत्रपाका(क)

4

311392 दे शख 311768 सम्म

134 जना

टे क्सास कलेज, धमत्रपाका(ख)

रष्टव्यः१. आयोगको पूव ा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थधगत हुनेछैन।
२. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।

३. परीक्षाथीले अधनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र धलई परीक्षा भवनमा जानुपनेछ ।
४. अन्द्यत्र परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुलाई माधथ उल्लेशखत परीक्षा केन्द्रमा सशम्मधलत गराईने छै न ।

.............................

.............................

(जयराम नेपाल)

(चन्द्रकान्द्त धनरौला)

शाखा अधिकृत

उपसशचव

