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नेऩाऱ स्वास््य सेवा,आयुवेद समूह,जनरऱ आयुवेद उऩसमूह,सहायक चौथो तह,वैद्य 
तथा नेऩाऱ इञ्ञ्जननयररङ सेवा,सरे्भ समूह,रा.ऩ.अनं.द्धधतीय शे्रणी,अममन ऩदको 

 ऩरीऺा केन्द्र तोककएको सूचना 
                               सूचना न.ं ९९ /०७३-०७४, ममनत्२०७४/०३/२८ गत े

 

रोक सेवा आमोग, याप्ती अञ्चर कामाारम,तुरसीऩुय,दाङको तऩशिरभा उल्रेखित 
वव.नं.,सेवा,सभूह,उऩसभूह य ऩदका रागग ऩयीऺा केन्द्र दाङ यािी Online भापा त दयिास्त पायाभ बयी दयिास्त 
स्वीकृत बएका उम्भेदवायहरुको प्रततमोगगतात्भक शरखित ऩयीऺा ऩुवा तनधाारयत ऩयीऺा कामाक्रभ अनुसाय तनम्न 
शभतत,सभम य स्थानभा सन्द्चारन हुने बएकोरे सम्वन्न्द्धत सफैको जानकायीको रागी मो सूचना प्रकाशित 
गरयएको छ। 

 

शरखित ऩयीऺा कामाक्रभ 
  

क्र.सं
. 

वव.नं. सेवा, समहू, उऩसमहू, ऩद रोल्न ंदेखि              
सम्म 

उम्मेदवार 
संख्या 

ऩरीऺा कायाक्रम ऩरीऺाकेन्द्र 
ममनत समय 

१ 
१४८५७-१४८५८/०७३-०७४ 

(िुरा तथा सभावेिी) 

स्वास््म, आमुवेद, 
 जनयर आमुवेद, 

वैद्य 

३००००१ देखि 
३०००४७ सम्भ ४७ २०७४/०४/०७ 

ददनको 
४.३०वजे 

श्री याप्ती फफई क्माम्ऩस 
तुरसीऩयु, दाङ । 

२ 
१४८६८-१४८७३/०७३-०७४ 

(आ.प्र.,िुरा तथा 
सभावेिी) 

ईन्ञ्ज, सबे, अममन 

३००००१ देखि 
३००२०० सम्भ २०० 

२०७४/०४/०८ 
ददनको 
४.३०वजे 

श्री याप्ती फफई क्माम्ऩस 

 तल्रो तरा क केन्द्र, 
तुरसीऩयु, दाङ । 

३००२०१ देखि 
३००४०० सम्भ २०० 

श्री याप्ती फफई क्माम्ऩस 

भागथल्रो तरा ि केन्द्र, 
तुरसीऩयु, दाङ । 

३००४०१ देखि 
३००६०० सम्भ २०० 

श्री याप्ती फफई क्माम्ऩस  

शिऺा बवन ग केन्द्र,  

तुरसीऩयु, दाङ । 

३००६०१ देखि 
३००६९१ सम्भ ९१ 

श्री याप्ती फफई क्माम्ऩस  
दिनको बवन घ केन्द्र, 

तुरसीऩयु, दाङ । 
 

द्श्िव्मः 
१.प्रवेि ऩत्र ववना ऩयीऺाभा सहबागी गयाइने छैन। 

२.प्रवेि ऩत्र उम्भेदवाय आपैरे आफ्नोUser Account फाि Loge in गयी Home भा Click गने,E-admit Cardभा Click गने  Payment status को Complete Choose  गयी Search भा Click 
गरय आपुरे ऩयीऺा ददन चाहेको  वव..नं.भा Click गयेय प्रवेि ऩत्र Print गने। 

३.प्रवेि ऩत्रको प्रततरीवऩ आव्मक ऩने उम्भेदवायरे ऩयीऺा शभतत बन्द्दा एक ददन अगाडि नै  रोक सेवा आमोग, याप्ती अञ्चर कामाारम,तुरसीऩुय,दाङभा तोककएको दस्तुय 
ततयी.प्रवेि ऩत्रको प्रततरीवऩ अतनवामा रुऩभा शरइ सक्नु ऩनेछ। 

४.ऩयीऺा कोठा ऩत्ता रगाउने प्रमोजनका रागी उम्भेदवाय ऩयीऺा िुरु हुनु बन्द्दा १ घण्िा अगािी नै ऩयीऺा बवनभा ऩुगी सक्नु ऩनेछ। 

५.उत्तय ऩुन्स्तकाभा कारो भसी भात्र प्रमोग गनुा ऩनेछ। 

६. ऩयीऺा अवगध बय भोवाइर पोन तनषेध गयीएको छ। 

 
 
 
 

            (तनभकान्द्त आचामा)                                             (दीऩककुभाय आचामा)                                                                                 (कभर ऻवारी)    

              नामव सुब्फा                                                     नामव सुब्फा                                                       तन.तनदेिक  
 


