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1 दाङ

ऩौडी िेल्ने ऩयीऺा कामणक्रभ सञ्चारन हनुे स्थान्- रोटस रयसोटण, सनुिर, निरऩयासी ।

मस.नॊ. शायीरयक तन्दरुुस्ती ऩयीऺण ऩयीऺा 
कामणक्रभ

दयिास्त फझुाएको 
खजल्रा

योर नॊ. सॊख्मा  ऩयीऺा मभमत य सभम

रोक सेिा आमोग

याप्ती अञ्चर कामाणरम
तरुसीऩयु, दाङ । 

२ दाङ

िन यऺक ऩदको शायीरयक तन्दरुुस्ती ऩयीऺण कामणक्रभ सम्फन्धी सूचना

मस कामाणरमको वि.नॊ. ७५१-७५६/०७३-७४(िरुा तथा सभाफेशी), िन सेिा, जनयर पयेष्ट्री सभूह, शे्रणी विहीन (प्राविमधक) िन यऺक 
ऩदको शारययीक तन्दरुुस्ती ऩयीऺण (ऩयीऺा प्रणारी्- प्रमोगात्भक) कामणक्रभ देहामफभोखजभ सञ्चारन हनुे बएकोरे सम्फखन्धत सफैको जानकायीको रामग मो सूचना 

प्रकाशन गरयएको छ ।

शायीरयक ऩयीऺण, 200 मभ. य 3000 मभ. दौड तथा रुि चढ्ने ऩयीऺा कामणक्रभ सञ्चारन हनुे स्थान्- शसस्त्र प्रहयी फर नेऩार मखुि तामरभ भहाविद्यारम, फदणघाट, निरऩयासी ।
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ऩयीऺाथीहरुरे अमनिामण रुऩभा ध्मान ददन ुऩने कुयाहरु :–
• िनयऺक ऩदभा दयिास्त ददएका उम्भेदिायहरुरे अमनिामण रुऩभा प्रिेशऩत्र मरई उऩखस्थत हनु ुऩनेछ ।
• शायीरयक तन्दरुुस्ती ऩयीऺण ऩयीऺाभा सहबागी हनुे उम्भेदिायहरु ऩयीऺा शरुु हनु ुबन्दा ३० मभनेट अगामड ऩयीऺा हनुे स्थानभा ऩमुगसक्न ुऩनेछ।
• हयेक इबेन्टभा सपर उम्भेदिायराई भातै्र त्मसऩमछको इबेन्टभा सहबागी गयाईनेछ ।

• ऩवहरो ददन शायीरयक तन्दरुुस्ती ऩयीऺण, २०० य ३००० भी. दौडभा सपर बएका उम्भेदिायहरुराई भात्र बोमरऩल्ट रुि चढ्ने य ऩौडी िेल्ने ऩयीऺाभा सहबागी गयाइनेछ ।
• प्रमोगात्भक ऩयीऺा हनुे केन्रभा सम्फखन्धत विऻाऩनको शायीरयक तन्दरुुस्ती ऩयीऺण सम्ऩन्न बैसकेऩमछ छुट उम्भेदिायराई सहबागी गयाईने छैन ।
• ऩौडी िेल्नको रामग आिश्मक ऩने स्िीमभङ कस्टभ तथा ऩोषाक रगामतका साभाग्री उम्भेदिाय स्िमॊरे मरएय आउन ुऩनेछ ।
• शायीरयक तन्दरुुस्ती ऩयीऺणका क्रभभा उम्भेदिायका कायण कुनै दघुणटना बएभा उम्भेदिाय स्िमभ ्खजम्भेिाय हनुेछ ।

(दीऩककुभाय आचामण)                                             (कभर ऻिारी)                                   (ओभफहादयु िड्का)
 नामि सवु्िा                                                   शािा अमधकृत                                       मनदेशक

२०७४/६/३१
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• ऩयीऺाभा सहबागी हनु आउने उम्भेदिायहरुरे आॉिा ऩयीऺण य यङ ऩवहचान सम्फन्धी दोष नबएको नेऩार भेमडकर काउन्सीरफाट स्िीकृत खचवकत्सकफाट 
  प्रभाखणत गयाएको प्रभाण अमनिामण रुऩभा ऩेश गनुण ऩनेछ । अन्मथा ऩयीऺाभा सहबागी गयाइने छैन ।
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