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या.ऩ.अनॊ . द्धितीम श्रे णी‚ खरयदाय वा सो सयह (अप्राद्धवधधक) ऩदको धरखखत ऩयीऺाको ऩयीऺा केन्द्र कामभ गरयएको सूचना
सूचना नॊ ११४/०७४-७५, धभधत २०७५।०२।०६
ु य एकीकृत ऩयीऺा प्रणारी अनुसाय खुरा य सभाफेशी
मस कामाारमको द्धव .नॊ. १५१५५-१५१६१/०७४-७५ सॊ मक्त

(सफै

सेवा/सभूहको रागी)‚ या.ऩ.अनॊ. द्धितीम श्रे णी‚ खरयदाय वा सो सयह (अप्राद्धवधधक) ऩदको रागी डोल्ऩा‚ हुम्रा य जुम्रा ऩयीऺा
केन्द्र याखी Online भापात दयखास्त पायाभ बयी स्वीकृत

बएका सम्ऩूणा उम्भे दवायहरुको प्रथभ चयणको प्रधतमोधगतात्भक

धरखखत ऩयीऺा आमोगको ऩूव ा धनधाारयत ऩयीऺा कामाक्रभ अनुसाय धनम्न धभधत‚ सभम य स्थानभा सञ्चारन हुने बएकोरे सम्वखन्द्धत
सवैको जानकायीको राधग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ

।

प्रथभ ऩत्र :- साभान्द्म ऻान य साभान्द्म फौद्धिक ऩयीऺण
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योर नम्फय दे खख......सम्भ

ऩयीऺा केन्द्र

योर नॊ. ३७०००१ दे खख योर नॊ. ३७०१०० सम्भका

१.
2.

सयस्वती भाध्मधभक द्धवद्यारम,

उम्भेदवायहरु (१०० जना)

दुनै‚ डोल्ऩा ।

योर नॊ. ३७०१०१ दे खख योर नॊ. ३७०२३९ सम्भका

भानसयोवय भाध्मधभक द्धवद्यारम,
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योर नॊ. ३७०५४० दे खख योर नॊ. ३७०७७९ सम्भका
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7.

धसभकोट‚ हुम्रा ।

कणाारी भाध्मधभक द्धवद्यारम, अनाभनगय‚
खरङ्गा‚ 'क' केन्द्र जुम्रा ।
कणाारी भाध्मधभक द्धवद्यारम, अनाभनगय‚
खरङ्गा‚ 'ख' केन्द्र जुम्रा ।
जनता भाध्माधभक प्राद्धवधधक द्धवद्यारम,
भहतगाउॉ, जुम्रा ।

कधनका धनशा भाध्माधभक द्धवद्यारम, खरङ्गा,
जुम्रा ।
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जे.आय. कणाारी फोधडाङ्ग स्कुर‚

उम्भेदवायहरु (२५० जना)
8.

खरङ्गा‚ जुम्रा ।

योर नॊ. ३७११७० दे खख योर नॊ. ३७१४०९ सम्भका

चन्द्दननाथ भाध्माधभक द्धवद्यारम‚

उम्भेदवायहरु (२४० जना)
9.

खरङ्गा‚ 'क' केन्द्र जुम्रा ।
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खरङ्गा‚ 'ख' केन्द्र जुम्रा ।

रष्टाव्म M


प्रवेशऩत्र धफना ऩयीऺाभा सखम्भधरत गयाईने छै न
। प्रवेशऩत्रको प्रधतधरद्धऩ आवश्मक ऩने उम्भेदवायरे एक ददन अगाडी नै
धरईसक्नु ऩनेछ ।



उम्भेदवाय ऩयीऺाको ददन १ घण्टा अगावै ऩयीऺा बवनभा ऩुधगसक्नु ऩनेछ ।



ऩयीऺा अवधधबय भोफाइर तथा क्याल्कुरेटय प्रमोग गना धनषेध गरयएको छ ।



ऩयीऺाथीरे उत्तय ददॊ दा उत्तयऩुखस्तकाभा कारो भसी भात्र प्रमोग गनुा ऩनेछ ।



ऩयीऺाभा सहमोगी रेखक आवश्मक ऩने उम्भेदवायरे सहमोगी याख्न
ददन अगावै मस कामाारमभा धनवेदन ददनु ऩनेछ ।

ऩयीऺाको धभधत बन्द्दा १०

(एकनायामण शभाा)
धनदे शक

