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नऩेारी सेनाको सैन्म ऩदको लरखित ऩयीऺाको  
ऩयीऺा बवन कामभ गरयएको सूचना 

 

सूचना नॊ. १४७/०७८-७९, लभलत् २०७९/०३/30 
 
 

 मस कामाारमफाट सञ्चारन हनुे श्री नऩेारी सेनाको ववऻाऩन नॊ. ०७८/७९/77, सैन्म ऩदभा श्री यणलबभ 
गण, प्रकौरी व्मायेक, भहोत्तयीभा सञ्चालरत ववमरयङ्ग, वप्रभेलडकर तथा शायीरयक ऩयीऺाफाट लरखित ऩयीऺाका रालग 
छनौट बएका उम्भेदवायहरूको प्रलतमोलगतात्भक लरखित ऩयीऺा ऩूवा लनधाारयत कामाक्रभानसुाय लनम्न लभलत, सभम य 
स्थानभा सञ् चारन हनुे बएकोरे सम्फखन्धत सफैको जानकायीका रालग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ। 
 

ऩयीऺासम्फन्धी कामाक्रभ 
क्र.सॊ. ववऻाऩन नम्फय ऩद लरखित ऩयीऺा लभलत य सभम सभम अवलध 
१ 078/79/77 सैन्म २०७९ श्रावण १४ गते, लफहान ११:०० फजे २ घण्टा ३० लभनेट 

 
ऩयीऺा बवनसम्फन्धी वववयण 

क्र.सॊ. योर नम्फय 
उम्भेदवाय  
सॊख्मा 

ऩयीऺा बवन 

१ 
श्री यणलबभ गण, प्रकौरी व्मायेक, भहोत्तयीफाट 
लरखित ऩयीऺाका रालग  छनौट बएका सम्ऩूणा 
उम्भेदवायहरू 

240 जना 
श्री साउथ एलसमन क्मा.इ.फो.स्कुर, 

जरेश्वय केन्र 
 

रष्टव्म् 
 प्रवेशऩत्र लफना कुनै ऩलन उम्भेदवायराई ऩयीऺाभा सखम्भलरत नगयाइन ेहुॉदा अलनवामारूऩभा प्रवेश ऩत्र साथभा लरइा ऩयीऺा 

सञ्चारन हनुबुन्दा कखम्तभा १ घण्टा अगावै ऩयीऺा केन्रभा आइाऩगु्न ुऩनेछ। 
 उत्तय ऩखुस्तकाभा कारो भसी बएको करभ/डटऩेन भात्र प्रमोग गनुाऩनेछ।  
 ऩयीऺाथीरे ऩयीऺा केन्रभा आउदा आफ्नो सक्करै नागरयकताको प्रभाणऩत्र वा नेऩार सयकायफाट जायी बएको पोटो 

सभेतको कुनै ऩरयचमऩत्र अलनवामारूऩभा आपूसाथ लरई आउन ुऩनेछ। 
 वस्तगुत फहउुत्तय (Multiple Choise) प्रश्नको उत्तय रेख्दा अङ्ग्रजेी ठूरो अऺय (Capital Letter) भा A, B, C, D 

रेखिएको उत्तयराई भात्र भान्मता ददइन ेछ। 
 ऩयीऺा बवनभा भोवाइर पोन तथा अन्म इरेक्रोलनक लडबाइसहरू लनषेध गरयएको छ। 
 तोवकएको ऩयीऺा बवन फाहेक अन्म ऩयीऺा बवनहरूभा कुनै ऩलन उम्भेदवायराई सखम्भलरत गयाइन ेछैन। 
 ऩयीऺाभा सञ्चारन हनुे ददन अप्रत्मालसत ववदा ऩना गएभा ऩलन आमोगको ऩूवा सूचना ववना लनधाारयत कामाक्रभ 
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अनसुायको ऩयीऺा स्थलगत हनुे छैन। 
 ऩयीऺाभा िवटएका जनशखिरे ददएको लनदेशनको ऩूणा ऩारना गनुाऩनेछ। 

 

सॊक्रभणको ववशषे अवस्थाभा ऩयीऺा सम्फन्धी भाऩदण्ड )व्मवस्थाऩन सञ्चारन तथा(, २०७७ अनसुाय ऩयीऺाथीरे 
ऩारना गनुाऩने ववषमहरू् 

 ऩयीऺा केन्रभा प्रवेश गनुाअखघ उम्भेदवाय स्वमभ   रे भाक्स, स्मालनटाइजय तथा आफ्नो रालग िानेऩानीको व्मवस्था 
गनुाऩने। 

 उम्भेदवायरे ऩयीऺा केन्रभा प्रवेश गदाा य लनस्कदा अनावश्मक लबडबाड नगने। 
 ऩयीऺाभा िवटएका जनशखिरे ददएको लनदेशनको ऩूणा ऩारना गनुाऩने। 
 ऩयीऺाथीहरू ऩयीऺा केन्रभा प्रवेश गदाा, फावहय लनस्कॉ दा, शौचारम प्रमोग गनुाऩदाा लबडबाड नगरयकन दयुी कामभ गयी 

क्रभसॉगै तोवकएको स्थानभा जानऩुने। 
 कोलबड-19 फाट सॊक्रलभत ऩयीऺाथीरे ऩयीऺाभा सखम्भलरत हनुबुन्दा एक ददन अगावै कामाारमको पोन 044-

520147 वा भो.नॊ. ९८४१५९९४८५ भा अलनवामा जानकायी गयाउन ुऩनेछ। 
 
 

 

 

   
    )सयेुश फाफ ुखघलभये(                    

शािा अलधकृत 
 

)कुरप्रसाद साऩकोटा( 
उऩसखचव 

)कृष्ण याज लगयी(                    
नामव सबु्फा 

 


