रोक सेवा आमोग
जरेश्वय कामाारम
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शाखा अधधकृत वा सो सयह ऩदको ऩयीऺा बवन कामभ गरयएको सूचना
सूचना नॊ. ५३/०७९-80, धभधत् २०७9/06/1३

रोक सेवा आमोग, केन्द्रीम कामाारम, काठभाडौंको ववऻाऩन नॊ. १6695-16701/077-78
(खुरा तथा सभावेशी), या.ऩ. तृतीम श्रे णी (अप्राववधधक) शाखा अधधकृत वा सो सयह ऩदको राधग जरेश्वय
ऩयीऺा केन्द्र याखी ऩवहरो चयणको प्रधतमोधगतात्भक धरखखत ऩयीऺाभा उत्तीणा बएका उम्भेदवायहरूको द्वितीम
चयणको प्रधतमोधगतात्भक धरखखत ऩयीऺा ऩूव ा धनधाारयत कामाक्रभानुसाय धनम्न धभधत, सभम य स्थानभा
सञ्चारन हुने बएकोरे सम्फखन्द्धत सफैको जानकायीका राधग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ।
साथै मो आ.व.077/78 को ववऻाऩनको ऩयीऺा बएकोरे सोही अनुसाय प्रवेश ऩत्र मवकन गयी ऩयीऺा
केन्द्रभा उऩखस्थत हुनसभते मसै सूचनािाया जानकायी गयाइन्द्छ ।
ऩयीऺा कामाक्रभ सम्फन्द्धी वववयण
धरखखत ऩयीऺा

क्र.सॊ .

ऩत्र

ववषम

१

द्वितीम ऩत्र (सफै सेवा सभूहका राधग)

शासन प्रणारी

2079/06/28

2

तृतीम ऩत्र (सफै सेवा सभूहका राधग)

सभसाभवमक ववषम

2079/06/29

सेवा, सभूह सम्फन्द्धी

2079/06/30

१. अङ्ग्रेजी बाषा (Extra Paper-I)

2079/06/31

चतुथा ऩत्र (प्रशासन य रेखा ऩयीऺण

3

सेवाका राधग भात्र)

4

अधतरयक्त ऩत्र (ऩययाष्ट्र सेवाका राधग
भात्र)

5

सभम

धभधत

२. ऩययाष्ट्र नीधत तथा अन्द्तयाावष्ट्रम
सम्फन्द्ध (Extra Paper-II)

द्वदनको २:०० फजे

2079/07/01

ऩयीऺा बवन सम्फन्द्धी वववयण
योर नम्फय

क्र.सॊ .

सङ्ग््मा

ऩयीऺा बवन

दे खख

सम्भ

१

150003

150710

240 जना

श्री या.वव.भ. क्माम्ऩस, जरे श्वय "क" केन्द्र

2

150712

फाॉकी सफै उम्भेदवाय

233 जना

श्री या.वव.भ. क्माम्ऩस, जरे श्वय "ख" केन्द्र

श्री रोक सेवा आमोग जरेश्वय कामाारमफाट

ऩययाष्ट्र सेवाभा सभेत दयखास्त स्वीकृत बई
3

द्वितीम

चयणभा

छनौट

बएका

सफै

33 जना

श्री रोक सेवा आमोग, जरे श्वय कामाारमको ऩयीऺा हर

उम्भेदवायहरू (अधतरयक्त ऩत्र् धभधत 2079
असोज ३१ य काधताक १ गतेका राधग भात्र)
रष्टव्म्


ु न्द्दा १
प्रवेशऩत्र धफना ऩयीऺाभा सखम्भधरत नगयाइने हुॉदा अधनवामारूऩभा प्रवेश ऩत्र साथभा धरइा ऩयीऺा सञ्चारन हुनब
घण्टा अगावै ऩयीऺा केन्द्रभा आइाऩनुु नु ऩनेछ।
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ऩयीऺाथीरे ऩयीऺा केन्द्रभा आउदा सक्करै नागरयकताको प्रभाणऩत्र वा सयकायी कामाारमफाट जायी बएको पोटोसवहतको
कुनै एक सक्करै प्रभाण ऩत्र अधनवामारूऩभा आपूसाथ धरई आउनु ऩनेछ।



उत्तय ऩुखस्तकाभा कारो भसी भात्र प्रमोग गनुऩ
ा नेछ ।



ऩयीऺा बवनभा भोवाइर पोन तथा अन्द्म इरेक्रोधनक धडबाइसहरू धनषेध गरयएको छ ।



तोवकएको ऩयीऺा बवन फाहे क अन्द्म ऩयीऺा बवनहरूभा कुनै ऩधन उम्भेदवायराई सखम्भधरत गयाइने छै न ।



आमोगको ऩूव ा सूचना ववना धनधाारयत कामाक्रभ अनुसायको ऩयीऺा स्थधगत हुने छै न।



प्रवेश ऩत्रको प्रधतधरवऩ आवश्मक ऩये भा आमोगको जरेश्वय कामाारमभा एक द्वदन अगावै सम्ऩका गनुऩ
ा नेछ ।

सॊ क्रभणको ववशेष अवस्थाभा ऩयीऺा सम्फन्द्धी भाऩदण्ड (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन), २०७७ अनुसाय ऩयीऺाथीरे ऩारना गनुऩ
ा ने ववषमहरू्



ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवेश गनुअ
ा खघ उम्भेदवाय स्वमभरे भाक्स, स्माधनटाइजय तथा आफ्नो राधग खानेऩानीको व्मवस्था
गनुऩ
ा ने।



उम्भेदवायरे ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवेश गदाा य धनस्कदा अनावश्मक धबडबाड नगने।



ऩयीऺाभा खवटएका जनशखक्तरे द्वदएको धनदे शनको ऩूणा ऩारना गनुऩ
ा ने।



ऩयीऺाथीहरू ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवेश गदाा, फावहय धनस्कॉदा, शौचारम प्रमोग गनुऩ
ा दाा धबडबाड नगरयकन दुयी कामभ गयी
क्रभसॉगै तोवकएको स्थानभा जानुऩने।



ु न्द्दा एक द्वदन अगावै कामाारमको पोन 044-520147
कोधबड-19 फाट सॊ क्रधभत ऩयीऺाथीरे ऩयीऺाभा सखम्भधरत हुनब
भा अधनवामा जानकायी गयाउनु ऩनेछ।

(कुरप्रसाद साऩकोटा)

(सुयेशफाफु खघधभये )
शाखा अधधकृत

पोन नॊ.: ०४४-५२०१४७

उऩसखचव

website: www.psc.gov.np E-mail: jaleshwor@psc.gov.np

ऩाना नॊ.~ 2~

