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खरयदाय वा सो सयह ऩदको ऩयीऺा बवन कामभ गरयएको सूचना 
सूचना नॊ. 9०/०७९-80, मभम ् २०७9/09/11 

 
 रोक सेवा आमोग जरेश्वय कामाारमको ववऻाऩन नॊ. ११३09-11313/078-79 (खरुा  था 
सभावेशी), एकीकृ  ऩयीऺा अन् गा , या.ऩ.अनॊ. द्वि ीम शे्रणी (अप्राववमधक) खरयदाय वा सो सयह ऩदको मभम  
2079 बाद्र २५ ग े राहान ऩयीऺा केन्द्रभा सञ्चारन बएको प्रथभ चयणको प्रम मोमग ात्भक मरखख  ऩयीऺाभा 
उत्तीणा सम्ऩूणा उम्भेदवायहरूको दोस्रो चयणको प्रम मोमग ात्भक मरखख  ऩयीऺा ऩूवा मनधाारय  कामाक्रभानसुाय 
मनम्न मभम , सभम य स्थानभा सञ् चारन हनुे बएकोरे सम्फखन्ध  सफैको जानकायीका रामग मो सूचना प्रकाशन 
गरयएको छ। 

ऩयीऺासम्फन्धी कामाक्रभ् 

मस.नॊ. ववऻाऩन नम्फय 
सेवा, 
सभूह 

ऩत्र ववषम 
मरखख  ऩयीऺा मभम  य 

सभम 

१ 
११३09-11313/078-79 
(खरुा  था सभावेशी) 

सॊमकु्त य 
एकीकृ  

द्वि ीम ऩत्र कामाारम व्मवस्थाऩन 
२०७९ ऩौष 27 ग े 
द्वदनको २:०० फजे 

२   ृीम ऩत्र कामा ऻान सम्फन्धी 
२०७९ ऩौष 28 ग े 
द्वदनको २:०० फजे 

 

राहान केन्द्र याख् न ेऩयीऺाथीहरूका रामग ऩयीऺा बवनसम्फन्धी वववयण 

क्र.सॊ. 
योर नम्फय 

सॊख्मा ऩयीऺा बवन 
देखख सम्भ 

१ २१000२ 210792 250 जना श्री योमर सफ्टेक करेज, राहान केन्द्र 

२ 210793 फाॉकी सफै उम्भेदवाय 226 जना श्री र.र.कु. भा.वव, राहान केन्द्र 
 

 

द्रष्टव्म् 
 प्रवेशऩत्र मफना ऩयीऺाभा सखम्भमर  नगयाइने हुॉदा अमनवामारूऩभा प्रवेश ऩत्र साथभा मरइा ऩयीऺा सञ्चारन हनुबुन्दा १ घण्टा 

अगावै ऩयीऺा केन्द्रभा आइाऩनुुन ुऩनेछ। 
 ऩयीऺाथीरे ऩयीऺा केन्द्रभा आउदा सक्करै नागरयक ाको प्रभाणऩत्र वा सयकायी कामाारमफाट जायी बएको पोटोसवह को कुनै 

एक सक्करै प्रभाण ऩत्र अमनवामारूऩभा आपूसाथ मरई आउन ुऩनेछ। 
 उत्तय ऩखुस् काभा कारो भसी भात्र प्रमोग गनुाऩनेछ ।  
 ऩयीऺा बवनभा भोवाइर पोन  था अन्म इरेक्ट्रोमनक मिबाइसहरू मनषधे गरयएको छ । 
  ोवकएको ऩयीऺा बवन फाहेक अन्म ऩयीऺा बवनहरूभा कुनै ऩमन उम्भेदवायराई सखम्भमर  गयाइने छैन । 
 आमोगको ऩूवा सूचना ववना मनधाारय  कामाक्रभ अनसुायको ऩयीऺा स्थमग  हनुे छैन। 
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 प्रवेश ऩत्रको प्रम मरवऩ आवश्मक ऩयेभा आमोगको जरेश्वय कामाारमभा एक द्वदन अगावै सम्ऩका  गनुाऩनेछ । 
 

सॊक्रभणको ववशेष अवस्थाभा ऩयीऺा सम्फन्धी भाऩदण्ि (सञ्चारन  था व्मवस्थाऩन), २०७७ अनसुाय ऩयीऺाथीरे ऩारना गनुाऩने ववषमहरू् 
 ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवेश गनुाअखघ उम्भेदवाय स्वमभ   रे भाक्ट्स, स्मामनटाइजय  था आफ्नो रामग खानेऩानीको व्मवस्था गनुाऩने। 
 उम्भेदवायरे ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवेश गदाा य मनस्कदा अनावश्मक मबिबाि नगने। 
 ऩयीऺाभा खवटएका जनशखक्तरे द्वदएको मनदेशनको ऩूणा ऩारना गनुाऩने। 
 ऩयीऺाथीहरू ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवेश गदाा, फावहय मनस्कॉ दा, शौचारम प्रमोग गनुाऩदाा मबिबाि नगरयकन दयुी कामभ गयी 

क्रभसॉगै  ोवकएको स्थानभा जानऩुने। 
 कोमबि-19 फाट सॊक्रमभ  ऩयीऺाथीरे ऩयीऺाभा सखम्भमर  हनुबुन्दा एक द्वदन अगावै कामाारमको पोन 044-520147 भा 

अमनवामा जानकायी गयाउन ुऩनेछ। 
 
 

 

     
    

(कृष्ण याज मगयी)                    
नामव सबु्फा 

 

(हका फहादयु योका) 
शाखा अमधकृ  


