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तरुसीऩयु, दाङ 

 

नामफ सबु्फा वा सो सयह (अप्राववधधक) ऩदको प्रथभ चयणको धरखित  

ऩयीऺा केन्द्र कामभ गरयएको सूचना 
 

सूचना नॊ. ०४/०७८-७९, धभधत २०७८/०४/१७ 

 

रोक सेवा आमोग, फटुवर कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 1३८०२-1३80८/०७७-७८ (िरुा तथा सभावेशी), सॊमकु्त य एकीकृत 
ऩयीऺा प्रणारी अन्द्तगात याजऩत्र अनॊवकत प्रथभ शे्रणी (अप्राववधधक),नामफ सबु्फा वा सो सयह ऩदभा दाङ ऩयीऺा केन्द्र यािी Online 

फाट दयिास्त पायाभ स्वीकृत बएका सम्ऩूणा उम्भेदवायहरुको प्रथभ चयणको प्रधतमोधगतात्भक धरखित ऩयीऺा ऩूवा प्रकाखशत कामाक्रभ 
अनसुाय नेऩार सयकायरे तोकेको स्वास््म सयुऺा सम्फन्द्धी भाऩदण्ड य रोक सेवा आमोगफाट स्वीकृत सॊक्रभणको ववशेष अवस्थाभा 
ऩयीऺा(सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन) सम्फन्द्धी भाऩदण्ड, २०७७ (तेश्रो सॊशोधन सवहत)को ऩारना गने गयाउने गयी धनम्न धभधत, सभम 
य स्थानभा धरखित ऩयीऺा सॊचारन हनेु बएकोरे सम्फखन्द्धत सफैको जानकायीको राधग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ।  

ऩयीऺा कामाक्रभ 

ऩत्र ववषम ऩयीऺा प्रणारी ऩयीऺा धभधत य सभम अवधध 

प्रथभ साभान्द्म ऻान य साभान्द्म  

फौविक ऩयीऺण 

वस्तगुत (फहवैुकखपऩक प्रश्न) 2078/04/३० गते 

 ववहान 7:30 फजे 
४५ धभनेट 

 

ऩयीऺा बवन 

क्र.सॊ. उम्भेदवायहरुको योर नॊ उम्भेदवायको 
सॊख्मा 

ऩयीऺा केन्द्र 

देखि सम्भ 
१ ६१०००१ ६१०२०० 200 श्री याप्ती फफई क्माम्ऩस, केन्द्र (क) तरुसीऩयु, दाङ। 
२ ६१०२०१ ६१०४०० 200 श्री याप्ती फफई क्माम्ऩस, केन्द्र (ि) तरुसीऩयु, दाङ। 
३ ६१०४०१ ६१०६०० 200 श्री याप्ती फफई क्माम्ऩस, केन्द्र (ग) तरुसीऩयु, दाङ। 
४ ६१०६०१ ६१०८०० 200 श्री भहेन्द्र भायममधभक ववयालारम, केन्द्र (क) तरुसीऩयु, दाङ। 
५ ६१०८०१ ६११००० २०० श्री भहेन्द्र भायममधभक ववयालारम, केन्द्र (ि) तरुसीऩयु, दाङ। 
६ ६११००१ ६११२०० २०० श्री भायममधभक ववयालारम तरुसीऩयु सेन्द्टय, केन्द्र (क) तरुसीऩयु, दाङ। 
७ ६११२०१ ६११४०० २०० श्री भायममधभक ववयालारम तरुसीऩयु सेन्द्टय, केन्द्र (ि) तरुसीऩयु, दाङ। 
८ ६११४०१ ६११६०० २०० श्री ग्रटे अयधनको भा.वव., तरुसीऩयु, दाङ। 
९ ६११६०१ ६११८०० २०० श्री वहभार एकेडेभी, केन्द्र (क), तरुसीऩयु, दाङ। 
१० ६११८०१ ६१२००० २०० श्री वहभार एकेडेभी, केन्द्र (ि), तरुसीऩयु, दाङ। 
११ ६१२००१ ६१२२०० २०० श्री आदशा एकेडेभी गोरौया, तरुसीऩयु, दाङ।  
१२ ६१२२०१ ६१२४०० २०० श्री धडबाइन टेम्ऩर एकेडेभी, तरुसीऩयु, दाङ।  
१३ ६१२४०१ ६१२६०० २०० श्री धरवटर हेबन उ.भा.वव. केन्द्र, (क)  तपुसीऩयु दाङ।  
१४ ६१२६०१ ६१२८०० २०० श्री धरवटर हेबन उ.भा.वव. केन्द्र, (ि) तपुसीऩयु दाङ। 
१५ ६१२८०१ फाॉकी सवै उम्भेदवायहरु श्री आइधडमर फोधडाङ स्कूर,  तरुसीऩयु, दाङ।  

रष्टब्म १ :- 

1. ऩयीऺा सञ्चारन हनुे ददन अप्रत्माखशत ववदा ऩना गएभा ऩधन आमोगको ऩूवा सूचना ववना धनधाारयत कामाक्रभ अनसुायको ऩयीऺा स्थधगत हनुछैेन। 

2. ऩयीऺाभा कारो भसी भात्र प्रमोग गनुाऩनेछ। 
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तरुसीऩयु, दाङ 

 
 

३. ऩयीऺा बवनभा झोरा, भोवाइर पोन, क्मापकुरेटय तथा अन्द्म इरेक्रोधनक धडबाइसहरु रैजान धनषधे गरयएको छ। 

४. प्रवशे ऩत्र ववना कुनैऩधन उम्भेदवायराई ऩयीऺाभा सखम्भधरत नगयाइन ेहुॉदा प्रवशेऩत्र अधनवामा रूऩभा साथभा धरई ऩयीऺा सॊचारन हनुबुन्द्दा कम्तीभा १ घण्टा 
अगावै ऩयीऺा बवनभा आइऩगु्न ुऩनेछ। 

५. ऩयीऺाभा प्रवशे-ऩत्र सॉगै आफ्नो नागरयकता वा नेऩार सयकायफाट जायी बएको पोटो सवहतको कुनै ऩरयचमऩत्र अधनवामा रूऩभा धरई आउनऩुनेछ।  

 
 

रष्टब्म २:- कोधबड-१९ सॊक्रभणफाट सयुखऺत यहन ऩयीऺाथीरे अधनवामा ऩारना गनुाऩने थऩ ववषमहरू  

1.  ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवशे गनुा अखघ उम्भेदवाय स्वमॊरे कखम्तभा भास्क, स्माधनटाइजय तथा आफ्नो राधग िानेऩानीको व्मवस्था गनुाऩनेछ। 

2.  उम्भेदवायरे ऩयीऺा केन्द्र प्रवशे गदाा य धनस्कदा धबडबाड नगयीकन एकआऩसभा बौधतक दूयी कामभ गनुा ऩनेछ। 

3.  ऩयीऺाभा िवटएका जनशखक्तरे ददएको धनदेशनको ऩूणा ऩारना गनुाऩनेछ।  

4. ऩयीऺाथीहरु ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवशे गदाा, फावहय धनस्कदा, शौचारम प्रमोग गनुाऩदाा धबडबाड नगरयकन दूयी कामभ गयी क्रभैसॉग तोवकएको स्थानभा जानऩुनेछ। 

6. उम्भेदवायहरूरे आफ्नो स्वास््म अवस्थाको फायेभा आमोगको Website भा गई Online भापा त अधनवामा रुऩभा कोधबड सम्फन्द्धी स्वमॊ घोषणा पायाभ बनुा ऩनेछ। 

7. कोधबड-१९ फाट सॊक्रधभत ऩयीऺाथीहरूका राधग ववशेष केन्द्रको व्मवस्था गरयने हुॉदा सॊक्रधभत ऩयीऺाथीरे आपू सॊक्रधभत बएको व्महोया कामाारमको टेरीपोन नॊ. 
082-5२००१३ भा सम्ऩका  गयी अधग्रभ जानकायी ददन ुऩनेछ। 

 
 

 
 

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

   (ऩदभ फहादयु ित्री)                                                     (सन्द्तोष कुभाय चौधयी)                       (ऩवन कुभाय धतधभपसेना) 

     नामव सबु्फा                                                           शािा अधधकृत                                उऩसखचव 


