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स्थानीय तहको शिक्षा¸शिक्षा प्रिासन¸ अशिकृत पदको शिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं . ३१०/०७५-७६¸ शमशत २०७६।०३।२८

स्थानीय तहमा ररक्त पर्दपर्ू तिका लार्ि लोक सेवा आयोिबाट प्रकार्ित र्वज्ञापन न.ं १२९५३/०७५-०७६ (खल
ु ा), र्िक्षा
सेवा¸ र्िक्षा प्रिासन समहू ¸ छै ठौं तह अर्िकृ त (प्रार्वर्िक) पर्दमा पोखरा परीक्षा के न्द्र राखी र्दरखास्त स्वीकृ त िराउने
उम्मेर्दवारहरुको प्रथम चरणको प्रर्तयोर्ितात्मक र्लर्खत परीक्षा पवू ि र्निािररत परीक्षा कायिक्रमानसु ार र्नम्न र्मर्त, समय र स्थानमा
सञ्चालन हुने भएको ब्यहोरा सम्बर्न्द्ित सबैको जानकारीका लार्ि यो सचू ना प्रकािन िररएको छ ।
तोर्कएको परीक्षा भवन बाहेक अन्द्य परीक्षा भवनमा कुनै पर्न उम्मर्दवाहरुलाई सर्म्मर्लत निराईने भएकोले परीक्षा भवमा
परीक्षा िरुु हुनभु न्द्र्दा कम्तीमा १ घण्टा अिावै आफ्नो परीक्षा कोठा एकीन िनहु ुन समेत यसै सचू नाद्वारा सर्ू चत िररएको छ ।
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450513 र्दे ल्पख बााँ की पोखरा केन्द्र राखी
3

र्दरखास्त शर्दन िबै उम्मेर्दवार

लोक िेवा आयोग, पररक्षा भवन¸पार्दी¸ पोखरा "ख"

b|i6Jo M
क) प्रवेिपत्र र्वना परीक्षामा सर्म्मर्लत निराईने हुर्दुँ ा अर्नवायिरुपमा प्रवेिपत्र साथमा र्लई परीक्षा सचं ालन हुनु भन्द्र्दा १ घण्टा अिावै
परीक्षा भवनमा आइपग्ु नु पनेछ । परीक्षा भवनबाट प्रवेिपत्र र्वतरण िररने छै न ।
ख) उत्तरपर्ु स्तकामा कालो मर्स भएको कलम/डटपेन मात्र प्रयोि िनिपु नेछ ।
ि) बस्तिु त बहुवैकर्पपक प्रश्नमा क्यापकुलेटर प्रयोि िनि पाइने छै न ।
घ) परीक्षा भवनमा मोवाइल फोन र्नषेि िररएको छ ।
ङ) परीक्षा संचालन हुने र्र्दन साविजर्नक र्वर्दा पनि िएमा पर्न लोक सेवा आयोिको पवू ि सचू ना र्वना परीक्षा कायिक्रम स्थर्ित हुनेछैन ।
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