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तरुसीऩयु, दाङ 

 

याजऩत्र अनॊककत द्वितीम शे्रणी (प्राकवधधक) धसधनमय गभे स्काउट ऩदको 
धरखित ऩयीऺाको बवन कामभ गरयएको सूचना 

 

सूचना नॊ.१७/०७८-७९, धभधत २०७८/०७/१३ 

 

 

 रोक सेवा आमोग, दाङ कामाारमको कवऻाऩन नम्फय १४४६५-14470/०७७-७८, वन, ने.ऩा. एण्ड वा.रा. याजऩत्र अनॊककत 
द्वितीम शे्रणी (प्राकवधधक) धसधनमय गभे स्काउट ऩदभा दाङ ऩयीऺा केन्द्र यािी Online फाट दयिास्त स्वीकृत बएका सम्ऩूणा 
उम्भेदवायहरुको नेऩार सयकायरे तोकेको स्वास््म सयुऺा सम्फन्द्धी भाऩदण्ड य रोक सेवा आमोगफाट स्वीकृत सॊक्रभणको कवशेष 
अवस्थाभा ऩयीऺा (सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन) सम्फन्द्धी भाऩदण्ड,२०७७(तेश्रो सॊशोधन सकहत)को ऩारना गने गयाउने गयी धनम्न धभधत, 
सभम य धनम्नानसुायको ऩयीऺा बवनभा धरखित ऩयीऺा सञ्चारन हनेु बएकोरे सम्फखन्द्धत सफैको जानकायीको राधग मो सूचना प्रकाशन 
गरयएको छ। 
 

धरखित ऩयीऺा कामाक्रभ 

क्र.स. कवषम ऩयीऺा प्रणारी सभम सभम अवधध 

१ सेवा सम्फन्द्धी वस्तगुत फहवैुकखपऩक प्रश्न धफहान ८:०० फजे १ घण्टा 
य ् 

 

ऩयीऺा बवन 
 

क्र.
स. 

 

कवऻाऩन नॊ. 
 

ऩद,सेवा,सभूह,उऩसभहु 

 

ऩयीऺा धभधत 
उम्भेदवायहरुको योर नॊ.  

सॊख्मा 
 

 

ऩयीऺा बवन 

देखि सम्भ 
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१४४६५-१४४७०/ 
०७७-७८ 

 
धसधनमय गेभ 

स्काउट/वन,ने.ऩा. एण्ड 
वा.रा. 

 
2078/०८/०२ 
(धफहान ८:०० फजे) 

 

६१०००१ 
 
 

 

६१०२०० 

 

२00 जना 
श्री भाध्मधभक कवद्यारम 
तरुसीऩयु सेन्द्टय, केन्द्र (क) 
तरुसीऩयु दाङ। 

 

६१०२०१  
 

 

६१०४०० 

 

२00 जना 
श्री भाध्मधभक कवद्यारम 
तरुसीऩयु सेन्द्टय, केन्द्र (ि) 
तरुसीऩयु दाङ।  

६१०४०१ फाॉकी सफै फाॉकी सफै श्री भहेन्द्र भाध्मधभक 
कवद्यारम, तरुसीऩयु दाङ। 

रष्टब्म १ :- 

1. ऩयीऺा सञ्चारन हनुे द्वदन अप्रत्माखशत कवदा ऩना गएभा ऩधन आमोगको ऩूवा सूचना कवना धनधाारयत कामाक्रभ अनसुायको ऩयीऺा स्थधगत हनुछैेन। 

2. ऩयीऺाभा कारो भसी भात्र प्रमोग गनुाऩनेछ। 

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

४. प्रवशे ऩत्र कवना कुनैऩधन उम्भेदवायराई ऩयीऺाभा सखम्भधरत नगयाइने 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 सकहतको कुनै ऩरयचमऩत्र अधनवामा रूऩभा धरई आउनऩुनेछ।  

६. दाङ ऩयीऺा केन्द्र याखि दयिास्त स्वीकृत बएका फाहेक अन्द्मत्र ऩयीऺा केन्द्रका ऩयीऺाथीहरुराई ऩयीऺाभा साभेर गयाईने छैन।   

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

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 िकटएका जनशखिरे द्वदएको धनदेशनको ऩूणा ऩारना गनुाऩनेछ।  

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

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

६. कोधबड-१९ फाट सॊक्रधभत ऩयीऺाथीहरूका राधग कवशेष केन्द्रको व्मवस्था गरयने हुॉदा सॊक्रधभत ऩयीऺाथीरे आपू सॊक्रधभत बएको व्महोया कामाारमको टेधरपोन 
नॊ. 082-5२००१३ भा सम्ऩका  गयी अधिभ जानकायी द्वदन ुऩनेछ। 

 
 

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

      ( डम्फय फहादयु ऩनु)                            (ऩदभ फहादयु ित्री)                                                  (सन्द्तोष कुभाय चौधयी)                        

       कम््मूटय अऩयेटय                                नामव सबु्फा                                                       शािा अधधकृत                                 


