रोक सेवा आमोग
जरेश्वय कामाारम

जरे श्वय, भहोत्तयी

ऩयीऺा बवन कामभ गरयएको सूचना
सूचना नॊ. 126/०७८-७९, मभम ् २०७9/0३/११
रोक

सेवा

आमोग,

97/2078/079(खुरा

जरेश्वय

कामाारम, जरे श्वयरे

सञ्चारन

गने

याष्ट्रिम

वाणिज्म

फैङ्क

मरमभटे डको

ष्ट्रवऻाऩन

नॊ.

था सभावेशी) सहामक (प्रशासन) चौथो ऩदको रामग जरेश्वय ऩयीऺा केन्द्र याखी आवेदन ददई ऩूवम
ा ोग्म ा

ऩयीऺाभा उत्तीिा बएका सम्ऩूिा उम्भेदवायहरूको प्रम मोमग ात्भक मरणख
स्थानभा सञ्चारन हुने बएकोरे सम्फणन्द्ध

ऩयीऺा ऩूव ा मनधाारय

कामाक्रभानुसाय मनम्न मभम , सभम य

सफैको जानकायीका रामग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ।

ऩयीऺासम्फन्द्धी कामाक्रभ
क्र.सॊ .

97/2078/079 (खुरा

१

ऩयीऺाको मभम

ऩद, सेवा, सभूह,

ष्ट्रवऻाऩन नम्फय

उऩसभूह,
था सभावेशी)

(भधेश प्रदे श य सो अन्द् गा का कामाारम)

ह

सहामक, प्रशासन,
प्रशासन, ४

य सभम

प्रथभ ऩत्र

दि ीम ऩत्र

207९ असाय २४ ग े

207९ असाय २5 ग े

ददनको २:00 फजे

ददनको २:00 फजे

जरेश्वय केन्द्र याख्ने ऩयीऺाथीहरूका रामग ऩयीऺा बवनसम्फन्द्धी ष्ट्रववयि
क्र.सॊ .

योर नम्फय दे णख

योर नम्फय सम्भ

सङ्खख्मा

1

29700004

29701287

200 जना

श्री एडबान्द्स रनाय ष्ट्रहभारमन भा.ष्ट्रव., जरेश्वय केन्द्र

2

29701293

29702986

250 जना

श्री र.च.भु भा.ष्ट्रव., जरे श्वय केन्द्र

3

29702989

29704770

२५० जना

श्री न्द्मू भोडान भा.ष्ट्रव., जरेश्वय केन्द्र

4

29704787

फाॉकी सफै उम्भेदवाय

229 जना

श्री ष्ट्रविा ष्ट्रवद्या भणन्द्दय, जरेश्वय केन्द्र

रष्टव्म्


प्रवेशऩत्र मफना ऩयीऺाभा सणम्भमर

ऩयीऺा बवन

ु न्द्दा १ घण्टा
नगयाइने हुॉदा अमनवामारूऩभा प्रवेश ऩत्र साथभा मरइा ऩयीऺा सञ्चारन हुनब

अगावै ऩयीऺा केन्द्रभा आइाऩग्ु नु ऩनेछ।


ऩयीऺाथीरे ऩयीऺा केन्द्रभा आउदा सक्करै नागरयक ाको प्रभािऩत्र वा सयकायी कामाारमफाट जायी बएको पोटोसष्ट्रह को कुनै
एक सक्करै प्रभाि ऩत्र अमनवामारूऩभा आपूसाथ मरई आउनु ऩनेछ।



उत्तय ऩुणस् काभा कारो भसी भात्र प्रमोग गनुऩ
ा नेछ ।



ऩयीऺा बवनभा भोवाइर पोन



था अन्द्म इरेक्ट्रोमनक मडबाइसहरू मनषेध गरयएको छ ।

ोष्ट्रकएको ऩयीऺा बवन फाहे क अन्द्म ऩयीऺा बवनहरूभा कुनै ऩमन उम्भेदवायराई सणम्भमर
कामाक्रभ अनुसायको ऩयीऺा स्थमग

गयाइने छै न ।



आमोगको ऩूव ा सूचना ष्ट्रवना मनधाारय

हुने छै न।



प्रवेश ऩत्रको प्रम मरष्ट्रऩ आवश्मक ऩये भा याष्ट्रिम वाणिज्म फैङ्क मरमभटे डको सम्ऩका नम्फय 9855021109 भा एक ददन अगावै
सम्ऩका गनुऩा नेछ ।

पोन नॊ.: ०४४-५२०१४७

website: www.psc.gov.np

E-mail: jaleshwor@psc.gov.np

रोक सेवा आमोग
जरेश्वय कामाारम

सॊ क्रभिको ष्ट्रवशेष अवस्थाभा ऩयीऺा सम्फन्द्धी भाऩदण्ड (सञ्चारन






था व्मवस्थाऩन), २०७७ अनुसाय ऩयीऺाथीरे ऩारना गनुऩ
ा ने ष्ट्रवषमहरू्

ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवेश गनुअ
ा णघ उम्भेदवाय स्वमभरे भाक्ट्स, स्मामनटाइजय

था आफ्नो रामग खानेऩानीको व्मवस्था गनुऩ
ा ने।

उम्भेदवायरे ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवेश गदाा य मनस्कदा अनावश्मक मबडबाड नगने।
ऩयीऺाभा खष्ट्रटएका जनशणिरे ददएको मनदे शनको ऩूिा ऩारना गनुऩ
ा ने।

ऩयीऺाथीहरू ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवेश गदाा, फाष्ट्रहय मनस्कॉदा, शौचारम प्रमोग गनुऩ
ा दाा मबडबाड नगरयकन दुयी कामभ गयी
क्रभसॉगै



जरे श्वय, भहोत्तयी

ोष्ट्रकएको स्थानभा जानुऩने।

कोमबड-19 फाट सॊ क्रमभ

ऩयीऺाथीरे ऩयीऺाभा सणम्भमर

ु न्द्दा एक ददन अगावै कामाारमको पोन 044-520147 भा
हुनब

अमनवामा जानकायी गयाउनु ऩनेछ।

(कृष्ि याज मगयी)
नामव सुब्फा

पोन नॊ.: ०४४-५२०१४७

(सुयेश फाफु णघमभये )
शाखा अमधकृ

website: www.psc.gov.np

(कुरप्रसाद साऩकोटा)
उऩसणचव

E-mail: jaleshwor@psc.gov.np

