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�थानीय तहको �श�ा सेवाको अ�धकृत पदको जले�वर, लहान र बीरगंज पर��ा 

के��को �थम चरणको �ल�खत पर��ाको पर��ा भवन कायम ग�रएको सचूना 

सूचना न.ं १००/०७५-७६, �म�त २०७६/३/३१ 

लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयबाट िमित २०७६।२।१५ गते �कािशत �थानीय तहको िव�ापन 
अनसुार लोक सवेा आयोग जले�र काया�लयबाट स�चालन ह�ने दहेाय बमोिजमका पदको लािग जले�र, 

लहान र वीरगंज परी�ा के�� रािख अनलाइन दरखा�त फारम �वीकृत भएका उ�मेदवारह�को �थम 

चरणको �ितयोिगता�मक िलिखत परी�ा पवू� िनधा��रत काय��मानसुार िन�न िमित र समयमा दहेायको 

परी�ा भवनह�मा संचालन ह�ने भएकोले स�बि�धत सबैको जानकारीका लािग यो सचूना �काशन ग�रएको 

छ । तोिकएको परी�ा भवन बाहके अ�य परी�ा भवनह�मा कुनै पिन उ�मेदवारह�लाई सि�मिलत नगराइने 

भएकोले तोिकएको परी�ा भवनमा परी�ा श�ु ह�नभु�दा क�तीमा एक घ�टा अगावै पगुी आ�नो परी�ा कोठा 

समेत एक�न गनु�ह�न अनरुोध छ । �वशे-प� िवना परी�ामा सि�मिलत नगराइने ह�दँा �वशे-प� डाउनलोड गरी 

अिनवाय� �पमा आफूसाथ िलई जानहु�न सिूचत ग�रएको छ ।  

पर��ा काय��म 

�व�ापन नं. पद/सेवा/समूह तह पर��ा �म�त र समय 

११४१४/०७५-०७६ 
अ�धकृत, िश�ा 

िश�ा �शासन 
६ 

२०७६।०४।०९ गते �वहानको 

८:०० बजे 



 

 

 
 

जले�र पर��ा के��को पर��ा भवन स�बि�ध �ववरण 

 

लहान पर��ा के��को पर��ा भवन स�बि�ध �ववरण 

 

 

बीरगंज पर��ा के��को पर��ा भवन स�बि�ध �ववरण 

 

�.सं. 
रोल नं 

पर��ाथ� सं�या पर��ा भवन 
देिख स�म 

१ 150001 150200 200 
�ी �यू मोडन� मा.�व., जले�र (क) के�� 

२ 15020१ 150४00 200 
�ी �यू मोडन� मा.�व. जले�र (ख) के�� 

३ 150४0१ 150६00 200 
�ी �यू मोडन� मा.�व. जले�र (ग) के�� 

४ 150६0१ 150८00 200 
�ी ल.च.म.ु मा.�व. जले�र (क) के�� 

५ 150801 बाकँ� सबै उ�मेदवारह� 169 
�ी ल.च.म.ु मा.�व. जले�र (ख) के�� 

�.सं. 
रोल नं 

पर��ाथ� सं�या पर��ा भवन 
देिख स�म 

१ 210001 
 

210200 
200 �ी  �ा�व�धक िश�ालय, लहान (क) के�� 

२ 210201 बाकँ� सबै उ�मेदवारह� 294 �ी  �ा�व�धक िश�ालय, लहान (ख) के�� 

�.सं. 
रोल नं 

पर��ाथ� सं�या पर��ा भवन 
देिख स�म 

१ 260001 260200 200 

 
�ी �ीज�ु मा.�व., बीरगंज (क) के�� 

२ 26020१ 260४00 200 
�ी �ीज�ु मा.�व., बीरगंज (ख) के�� 

३ 260४0१ 
 

बाकँ� सबै 

उ�मेदवारह� 

115 
�ी �ीज�ु मा.�व., बीरगंज (ग) के�� 



 

 

 

��ट�यः-  

१.  पर��ा भवनमा मोबाइल, अ�य इले��ो�न�स �डभाइस र �याग(झोला) �नषधे ग�रएको छ ।  

२. आयोगको पवू� सचूना �वना �नधा��रत काय��म अनसुारको पर��ा �थ�गत हुनेछैन। 

३. पर��ामा कालो मसी मा� �योग गनु�पन�छ । 

४. पर��ाथ�ल ेअ�नवाय� �पमा आ�नो �वेशप� �लई पर��ा भवनमा जानपुन�छ ।   

५.  अ�य� पर��ा के�� राखी दरखा�त �वीकृत गराएका उ�मदेवारह�लाई मा�थ उ�ले�खत पर��ा के��मा सि�म�लत 

गराईने छैन । 

 

 

    �दपेश कुमार झा       

    (शाखा अ�धकृत)         

 




