
तरुसीऩयु, दाङ 

 

रोक सेवा आमोग 
 

दाङ कामाारम 
 

 

 

 
पोन नॊ. ०८२-५२2८२५/०८२-५२००१३  website: www.psc.gov.np , email: dang@psc.gov.np 

 1 

 

तुलसीपुर, दाङ 

 

नऩेारी सेना सैन्म ऩदको लरखित ऩयीऺाको  

ऩयीऺा बवन कामभ गरयएको सूचना 
 

सूचना नॊ.१/०७९-८०, लभलत २०७९/०४/०२ 

 
 

रोक सेवा आमोग, दाङ कामाारमरे सञ्चारन गने नेऩारी सेनाको ववऻाऩन नॊ. ०७८/७९/७७(िरुा तथा सभावेशी) सैन्म ऩदभा  
श्री नॊ. १९ फावहनी अड्डा तरुसीऩयु, दाङफाट लरखित ऩयीऺाका रालग छनौट बएका सम्ऩूर्ा उम्भेदवायहरुको लरखित ऩयीऺा 
देहामको लभलत, सभम य स्थानभा हनुे बएकोरे सम्फखन्धत सफैको जानकायीको रालग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ।  

ऩयीऺा कामाक्रभ 

क्र.स. ववऻाऩन नॊ. ऩद ववषम ऩयीऺा प्रर्ारी ऩयीऺा लभलत य सभम ऩयीऺा अवलध 
१ ०७८/७९/७७ सैन्म अॊग्रजेी,नेऩारी,गखर्त 

य साभान्म ऻान 
ववषमगत य वस्तगुत २०७९/०४/१४ 

ववहान ११:00 फजे 
२ घण्टा 
३० लभनेट 

 

ऩयीऺा बवन 

क्र.स. दताा नम्फय उम्भेदवाय 
सॊख्मा 

ऩयीऺा बवन 
देखि सम्भ 

१ R ०३ R ५२५ २०० जना श्री भाध्मलभक ववद्यारम तरुसीऩयु सेन्टय, केन्र (क) तरुसीऩयु, दाङ। 
२ R ५२६ R १३१६ २०० जना श्री भाध्मलभक ववद्यारम तरुसीऩयु सेन्टय, केन्र (ि) तरुसीऩयु, दाङ। 

३ R १३२४ R १८६६ ११४ जना श्री भाध्मलभक ववद्यारम तरुसीऩयु सेन्टय, केन्र (ग) तरुसीऩयु, दाङ। 
 

रष्टब्म १ :- 

1. उम्भेदवायरे ऩयीऺाभा कारो भसी बएको डटऩेन/करभ भात्र प्रमोग गनुाऩनेछ। 

2. वस्तगुत फहउुत्तय (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तय रेख्दा अॊग्रजेी ठुरो अऺय (Capital Letter) भा A, B, C, D रेखिएको उत्तयराई भात्र 
भान्मता ददइनेछ। 

3. प्रवेश ऩत्र लफना कुनै ऩलन उम्भेदवायराई ऩयीऺाभा सखम्भलरत नगयाइन ेहुॉदा उम्भेदवायरे आफ्नो प्रवेश ऩत्र सॉगै नागरयकता वा नेऩार 
सयकायफाट जायी बएको पोटो सवहतको कुनै  सक्करै ऩरयचमऩत्र अलनवामा रूऩभा लरई आउनऩुनेछ।  

4. उम्भेदवायहरुको ऩयीऺा अगावै फामोभेविक हाखजयी हनेु बएकोरे ऩयीऺा शरुु हनुबुन्दा कम्तीभा ३ (तीन) घण्टा अगावै ऩयीऺा केन्रभा 
उऩखस्थत बईसक्न ुऩनेछ। 

5. ऩयीऺा बवनभा झोरा, भोवाइर पोन, क्माल्कुरेटय  तथा अन्म इरेक्िोलनक लडबाइसहरु रैजान लनषेध गरयएको छ। 

6. ऩयीऺा सञ्चारन हनु े ददन अप्रत्माखशत ववदा ऩना गएभा ऩलन आमोगको ऩूवा सूचना ववना लनधाारयत कामाक्रभ अनसुायको ऩयीऺा स्थलगत 
हनुेछैन। 

 

रष्टब्म २:- कोलबड-१९ सॊक्रभर्फाट सयुखऺत यहन ऩयीऺाथीरे अलनवामा ऩारना गनुाऩने थऩ ववषमहरू  

1. ऩयीऺा केन्रभा प्रवेश गनुा अखघ उम्भेदवाय स्वमॊरे कखम्तभा भास्क, स्मालनटाइजय तथा आफ्नो रालग िानऩेानीको व्मवस्था गनुा ऩनेछ। 

2.  उम्भेदवायरे ऩयीऺा केन्र प्रवेश गदाा य लनस्कदा लबडबाड नगयीकन एकआऩसभा बौलतक दूयी कामभ गनुा ऩनेछ। 

3.  ऩयीऺाभा िवटएका जनशखिरे ददएको लनदेशनको ऩूर्ा ऩारना गनुाऩनेछ।  

4. कोलबड-१९ फाट सॊक्रलभत ऩयीऺाथीहरूका रालग ववशेष हरको व्मवस्था गरयन ेहुॉदा सॊक्रलभत ऩयीऺाथीरे आपू सॊक्रलभत बएको व्महोया 
कामाारमको टेरीपोन नॊ.०८२-५२2८२५/082-5२००१३ वा श्री नॊ. १९ फावहनी अड्डा तरुसीऩयु, दाङको पोन 082-520499/ 
9857822573 भा सम्ऩका  गयी अलग्रभ जानकायी ददन ुऩनेछ। 

   
 
 
 

      ..........................                                     ........................                                                ............................               

        डम्फय फहादयु ऩनु                                           प्रकाश ऩोख्ररे                                                           सन्तोष कुभाय चौधयी  

        (कम््मूटय अऩयेटय)                                     (नामव सबु्फा)                                              (शािा अलधकृत) 


