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तरुसीऩयु, दाङ 

 

नऩेारी सेनाको सैन्म ऩदको लरखित ऩयीऺाको ऩयीऺा बवन कामभ गरयएको सूचना 
 

सूचना नॊ. २०/०७८-७९, लभलत २०७८/०८/०८ 

 

रोक सेवा आमोग दाङ कामाारमरे सञ्चारन गने नेऩारी सेनाको सैन्म ऩदको लरखित ऩयीऺाको रालग नॊ. १९ फाहहनी अड्डा 
तरुसीऩयु ब्मायेक, दाङफाट लभलत २०७८/०७/२२ देखि २०७८/०८/०८ सम्भ सञ्चालरत हवमरयङ्ग, हि-भेलिकर तथा शायीरयक 
ऩयीऺण ऩयीऺाभा उत्तीणा बएका सम्ऩूणा उम्भेदवायहरुको लरखित ऩयीऺा देहामको लभलत, सभम य स्थानभा हनुे बएकोरे सम्फखन्धत 
सफैको जानकायीको रालग मो सूचना िकाशन गरयएको छ।  

ऩयीऺा कामाक्रभ 

क्र.स. हवऻाऩन नॊ. ऩद हवषम ऩयीऺा िणारी ऩयीऺा लभलत/सभम ऩयीऺा अवलध 
१ ०७८/७९/०१ सैन्म अॊग्रजेी,नेऩारी,गखणत 

य साभान्म ऻान 
हवषमगत/वस्तगुत २०७८/०८/१८ 

हवहान ११:00 फजे 
२ घण्टा  

३० लभनेट 
 

ऩयीऺा बवन 

क्र.स. दताा नम्फय उम्भेदवाय 
सॊख्मा 

ऩयीऺा 
देखि सम्भ 

१ R०१ R८३८ २०० जना श्री याप्ती फफई क्माम्ऩस, केन्र (क) तरुसीऩयु दाङ। 

२ R८४१ R१८५८ २०० जना श्री याप्ती फफई क्माम्ऩस, केन्र (ि) तरुसीऩयु दाङ। 

३ R१८६६ R२४६३ ११७ जना श्री याप्ती फफई क्माम्ऩस, केन्र (ग) तरुसीऩयु दाङ। 

    

 रष्टब्म १ :- 

१. ऩयीऺाभा िवशे-ऩत्र सॉगै आफ्नो नागरयकता वा नेऩार सयकायफाट जायी बएको पोटो सहहतको कुनै ऩरयचमऩत्र अलनवामा रूऩभा लरई आउनऩुनेछ।  

२. ऩयीऺाभा कारो भसी बएको करभ/िटऩेन भात्र िमोग गनुाऩनेछ। 

३. ऩयीऺा बवनभा झोरा, भोवाइर पोन, क्माल्कुरेटय तथा अन्म इरेक्रोलनक लिबाइसहरु रैजान लनषधे गरयएको छ। 

४. ऩयीऺा सञ्चारन हनु ेददन अित्माखशत हवदा ऩना गएभा ऩलन आमोगको ऩूवा सूचना हवना लनधाारयत कामाक्रभ अनसुायको ऩयीऺा स्थलगत हनुछैेन। 

५. उम्भेदवायहरुको फामोभेहरक हाखजयी गरयन ेहुॉदा कखम्तभा ३ घण्टा अगावै ऩयीऺा केन्रभा उऩखस्थत हनु ुऩनेछ। 
 

 रष्टब्म २:- कोलबि-१९ सॊक्रभणफाट सयुखऺत यहन ऩयीऺाथीरे अलनवामा ऩारना गनुाऩने थऩ हवषमहरू  

1.  ऩयीऺा केन्रभा िवशे गनुा अखघ उम्भेदवाय स्वमॊरे कखम्तभा भास्क, स्मालनटाइजय तथा आफ्नो रालग िानेऩानीको व्मवस्था गनुाऩनेछ। 

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

3.  ऩयीऺाभा िहटएका जनशखिरे ददएको लनदेशनको ऩूणा ऩारना गनुाऩनेछ।  

4. ऩयीऺाथीहरु ऩयीऺा केन्रभा िवशे गदाा, फाहहय लनस्कदा, शौचारम िमोग गनुाऩदाा लबिबाि नगरयकन दूयी कामभ गयी क्रभैसॉग तोहकएको स्थानभा जानऩुनेछ। 

५. कोलबि-१९ फाट सॊक्रलभत ऩयीऺाथीहरूका रालग हवशेष केन्रको व्मवस्था गरयने हुॉदा सॊक्रलभत ऩयीऺाथीरे आपू सॊक्रलभत बएको व्महोया कामाारमको टेलरपोन 
नॊ. 082-5२००१३/०८२-५२2८२५ वा इभेर dang@psc.gov.np भा सम्ऩका  गयी अलग्रभ जानकायी ददन ुऩनेछ। 

  

 
 

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

     ( िम्फय फहादयु ऩनु)                                                                      (सन्तोष कुभाय चौधयी)                        

      कम््मूटय अऩयेटय                                                                                         शािा अलधकृत                                 


