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प्रहयी सहामक ननयीऺक ऩदको ऩयीऺा बवन कामभ गरयएको सूचना 
सूचना नॊ.:६१/०७८-७९  नभनि: २०७८।१०।२४ 

 

नेऩार प्रहयीको  वव.नॊ. ३४/०७८-७९ (खरुा,सभावेशी), प्रहयी सहामक ननयीऺक ऩदका रानग  श्री भधेश प्रदेश प्रहयी िानरभ केन्द्र, 
जनकऩयु, सम्ऩकक  कामाकरम, याजववयाज, सप्तयीवाट नरखखि ऩयीऺाका रानग छनौट बएका उम्भेदवायहरुको  नरखखि ऩयीऺा ननम्न नभनि, 
सभम य स्थानभा सॊचारन हनुे बएकोरे सम्वखन्द्धि सफैको जानकायीका रानग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  

 ऩयीऺा कामकक्रभ : 
प्रथभ ऩत्र द्वििीम ऩत्र ििृीम ऩत्र 

साभान्द्म ऻान िथा फौविक 
ऩयीऺण 

अॊग्रजेी िथा नेऩारी बाषा ऩेशागि सैिाखन्द्िक ऻान 
ऩेशागि व्मवहारयक 

ऩयीऺण 

२०७८।११।०७ गिे 
२:०० फजे  

(५० नभनेट) 

२०७८।११।०८ गिे 
२:०० फजे             

(२ घण्टा ३० नभनेट) 

२०७८।११।०९ गिे 
२:०० फजे  

(२ घण्टा १५ नभनेट)) 

२०७८।११।०९ गिे 
४:२५ फजे  

(४५ नभनेट) 

 

                                    ऩयीऺा केन्द्र : 

नस.नॊ. 
योर नॊ. उम्भेदवाय 

सॊख्मा 
ऩयीऺा केन्द्र 

देखख सम्भ 

१ ४००१ ४४१३ २०० श्री ववणा ववद्या भखन्द्दय, हखस्ऩटर चौक, जरेश्वय । 

२ ४४१४ ४८७७ २०० श्री भहेन्द्र आदशक भवहरा भा.वव., जरेश्वय । 
३ ४८८२ ५२८८ २०० श्री साउथ एनसमन क्मा.इ.वो. स्कुर, जरेश्वय । 

४ ५२९१ देखी ५५८५ सम्भका फाॉकी सफै 
उम्भेदवायहरु 

११७ श्री एड्बान्द्स रनकय वहभारमन भा.वव., जरेश्वय । 

 

द्रष्टव्य १ :- 
१. परीक्षा भवनमा मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रोननक्ट्स निभाइस र ब्याग(झोला) ननषेध गररएको छ । 

२. आयोगको पवूव सचूना नवना ननधावररत कायवक्रम अनसुारको परीक्षा स्थनगत हुनेछैन । 

३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुवपनेछ । 

४. परीक्षाथीले अननवायव रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्रको साथमा नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र वा साववजननक संस्थावाट जारर भएको पररचय खलु्ने कागजात नलई परीक्षा 

भवनमा आउनपुनेछ । 

५. अन्यत्र परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुलाई मानथ उल्लेनखत परीक्षा केन्द्रमा सनम्मनलत गराइने छैन । 

द्रष्टव्य २ :- 

       कोभिड-१९ सकं्रमणबाट सुरक्षऺत रहन परीऺाथीले अननवार्य रुपमा पालन गनुयपने थप ववषर्हरू : 
    १. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुव अनघ उम्मेदवार स्वयमले कनम्तमा माक्ट्स, स्याननटाइजर तथा आफ्नो लानग खानेपानीको अननवायव व्यवस्था गनुवपनेछ ।  

  2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाव र ननस्कदा नभिभाि नगरीकन एकआपसमा दईु नमटरको दरूी कायम गनुव पनेछ ।  

  3. परीक्षामा खनटएका जनशनिले नदएको ननदेशनको पणूव पालना गनुवपनेछ ।  

  4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाव, बानहर ननस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुवपदाव नभिभाि नगररकन दरूी कायम गरी क्रमैसंग तोनकएको स्थानमा जानपुनेछ ।  

  5. परीक्षाथीहरू समहूमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुवहुदैन । 

    ६. कोभिड-१९ बाट सकं्रभित  परीक्षार्थीले  परीक्षामा सनम्मनलत हुन परीक्षा हुनभुन्दा एकनदन अगावै मो.नं. ९८५६०१०७४४ वा  पो.नॊ. ०४४५२०१४७ मा 

जानकारी गराउन ु पनेछ । 

                      हकव बहादरु रोका 

                                                                                                                          शाखा अनधकृत 


