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स्थानीम तहको कम्प्मूटय ईन्जजननमय ऩदको द्वितीम चयणको नरन्ित ऩयीऺाको ऩयीऺा  बवन कामभ गरयएको सूचना 

सूचना नॊ. २7/०७६-७७, नभनतिः २०७६/05/04 
  

रोक सेवा आमोग , जरेश्वय कामाारमरे सञ्चारन गने स्थानीम तहको ववऻाऩन नॊ. ११४१०/०75/76(प्राववनधक) 
छैठौं तह, कम्प्मूटय ईन्जजननमय ऩदको  रानग  जरेश्वय, रहान य फीयगॊज ऩयीऺा केजर यािी  अनराइन दयिास्त 
स्वीकृत बइा प्रथभ चयणको नरन्ित प्रनतमोनगतात्भक ऩयीऺाभा उत्तीणा बएका सम्पऩूणा उम्पभेदवायहरुको द्वितीम चयणको 
प्रनतमोनगतात्भक नरन्ित ऩयीऺा ऩूवा ननधाारयत  कामाक्रभानसुाय ननम्पन नभनत , सभम य स्थानभा ननम्पनानसुायका ऩयीऺा 
बवनहरुभा सॊचारन हनुे बएकोरे सम्पफन्जधत सफैको जानकायीका रानग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ । 

ऩयीऺा सम्पफजधी कामाक्रभ 

क्र.सॊ. 
ऩत्र ऩयीऺा 

प्रणारी 
ववषम 

ऩयीऺा नभनत य सभम 

१ द्वितीम ववषमगत कम्प्मूटय ईन्जजननमरयङ्ग सम्पफन्जध 207६/0५/२१ गते, द्वदनको २:०० फजे 
 

जरेश्वय केजर याख्न ेऩयीऺाथीहरुका रानग ऩयीऺा बवन सम्पफन्जध वववयण (कम्प्मूटय ईन्जजननमय - छैठौं तह) 
 

क्र.सॊ. 
योर नॊ      

सॊख्मा ऩयीऺा बवन 
देन्ि सम्पभ 

१ 
जरेश्वय ऩयीऺा केजर याख्न ेसफै 

उम्पभेदवायहरु 
६ श्री रोक सेवा आमोग, जरेश्वय कामाारम 

 
रहान केजर याख्न ेऩयीऺाथीहरुका रानग ऩयीऺा बवन सम्पफन्जध वववयण (कम्प्मूटय ईन्जजननमय - छैठौं तह) 

 

क्र.सॊ. 
योर नॊ      

सॊख्मा ऩयीऺा बवन 
देन्ि सम्पभ 

१ 
रहान ऩयीऺा केजर याख्न ेसफै 

उम्पभेदवायहरु 
४ 

श्री रक्ष्भण रनरता कुशवाहा (र.र.कु.) भा.वव., रहान 
केजर 

 

 



 

 
 
 

फीयगॊज केजर याख्न ेऩयीऺाथीहरुका रानग ऩयीऺा बवन सम्पफन्जध वववयण (कम्प्मूटय ईन्जजननमय - छैठौं तह) 
 

क्र.सॊ. 
योर नॊ      

सॊख्मा ऩयीऺा बवन 
देन्ि सम्पभ 

१ 
फीयगॊज ऩयीऺा केजर याख्न ेसफै 

उम्पभेदवायहरु 
६ श्री नत्रजदु्ध भा.वव., फीयगॊज केजर 

 

प्रथम चरणको परीक्षा उतीणण हुने उम्मेदवारहरुको नामावली हनेण यहााँ click गननणहोस । 

१. प्रवेशऩत्र नफना ऩयीऺाभा सन्म्पभनरत नगयाइन ेहुॉदा अननवामा रुऩभा प्रवेश ऩत्र साथभा नरइा ऩयीऺा सॊचारन 
हनु ुबजदा १ घण्टा अगावै ऩयीऺा केजरभा आइाऩगु्न ुऩनेछ । 

2. उत्तय ऩनु्स्तकाभा कारो भनस भात्र प्रमोग गनुाऩनेछ ।  
3. ऩयीऺा बवनभा भोवाइर पोन ननषेध गरयएको छ । 
4. तोवकएको ऩयीऺा बवन फाहेक अजम ऩयीऺा बवनहरुभा कुनै ऩनन उम्पभेदवायहरुराइ सन्म्पभनरत गयाइने 

छैन । 
5. आमोगको ऩूवा सूचना ववना ननधाारयत कामाक्रभ अनसुायको ऩयीऺा स्थनगत हनुेछैन। 

 
 
 
          

  
 

 (द्वदऩेश कुभाय झा)                                        
शािा अनधकृत 

 

 
 

http://www.psc.gov.np/assets/uploads/files/94-11410_Jaleshwor_6Level_Computer_Engi.pdf

