
फोन नं.: 082-522825 �या�स: 

�थम चरणको

सूचना नं

 लोक सेवा आयोगबाट �थानीय तहका ला�ग भएको �न�न �लिखत �व�ापन नं�बर

पर��ा के�� राखी अनलाइन (Online)बाट दरखा�त फाराम

काय��म अनसुार देहाय बमोिजमको �म�त, समय र पर��ा भवनह�मा 

छ । तो�कएको पर��ा भवन बाहेक अ�य पर��ा भवनह�मा

हनु ुभ�दा क�तीमा एक घ�टा अगावै पगुी आ�नो पर��ा

 

�ा�व�धक छैठ� तह: 

�.

सं. 
�व�ापन न�बर 

पद, 

सेवा,समूह/उपस

मूह र तह 

प�र�ा �म�त र 

समय

१ 

14451/075-76 

(खलुा) 

त�या� अ�धकृत, 

आ.यो. तथा 

त�या� 

2076/

�बहान 8

२ 

14452-

14457/075-76 

(खलुा तथा समावशेी) 

इि�ज�नयर, 

इि�ज�नय�र�, 

�स�भल 

2076/

�बहान 8

3 

14458/075-76 

(खलुा) 

इि�ज�नयर, 

इि�ज�नय�र�, 

�स�भल, 

�व.ए.आ. 

2076/

�बहान 8

4 

14459/075-76 

(खलुा) 

नापी अ�धकृत 

इि�ज�नय�र�, 

सभ� 

2076/

�बहान 8

5 

14460/075-76 

(खलुा) 

क��यूटर 

अ�धकृत, �व�वध 

2076/

�बहान 8

6 

14461/075-76 

(खलुा) 

क��यूटर 

इि�ज�नयर, 

�व�वध 

2076/

�बहान 8

7 

14462/075-76 

(खलुा) 

वातावरण 

इि�ज�नयर, 

�व�वध 

2076/

�बहान 8

 

लोक सेवा आयोग 

दाङ काया�लय 
 082-520013    ईमेल: rapti@psc.gov.np  वेवसाइट: 

 
 

चरणको �लिखत पर��ाको पर��ा भवन कायम ग�रएको सूचना 

सूचना नं. 89/०७५-७६, �म�त:२०७६/०3/2८ 

 

लोक सेवा आयोगबाट �थानीय तहका ला�ग भएको �न�न �लिखत �व�ापन नं�बर, सेवा समूह, उपसमूह, �ा�व�धक छैठ�

फाराम �वीकृत  गराएका स�पूण� उ�मेदवारह�को ��तयो�गता�मक �लिखत पर��ा पूव� �नधा��रत पर��ा 

पर��ा भवनह�मा स�ालन हनुे भएकोले स�बि�धत सबैको जानकार�को ला

भवनह�मा कुनै प�न उ�मेदवारह�लाई सि�म�लत नगराइन ेभएकोले 

पर��ा कोठा एक�न गनु� हनु समेत यसै सूचना�ारा सूिचत ग�रएको छ

प�र�ा �म�त र 

समय 

उ�मेदवार 

सं�या 
रोल नं. देिख.....स�म...... 

/04/06 

8.00 बजे 43 
यस �व.नं.मा दरखा�त बझुाउने सबै 

उ�मेदवारह� 
�ी �डभाईन टे�पल मा

/04/07 

8.00 बजे 
767 

६१०००१ देिख ६१०२०० स�म 
�ी मा.�व

त�ुसीपरु 

६१०२०१ देिख ६१०४०० स�म 
�ी मा.�व

(ख)के��

६१०४०१ देिख ६१०६०० स�म महे�� उ�च मा

६१०६०१ देिख बाँक� सबै महे�� उ�च मा

/04/07 

8.00 बजे 147 
यस �व.नं.मा दरखा�त बझुाउने सबै 

उ�मेदवारह� 

�ी �डभाईन टे�पल मा

/04/08 

8.00 बजे 
42 

यस �व.नं.मा दरखा�त बझुाउने सबै 

उ�मेदवारह� 
�ी �डभाईन टे�पल मा

/04/15 

8.00 बजे 

13१ 
यस �व.नं.मा दरखा�त बझुाउने सबै 

उ�मेदवारह� 

�ी �डभाईन टे�पल मा

/04/14 

8.00 बजे 

64 
यस �व.नं.मा दरखा�त बझुाउने सबै 

उ�मेदवारह� 

�ी �डभाईन टे�पल मा

/04/12 

8.00 बजे 

1 

यस �व.नं.मा दरखा�त बझुाउने सबै 

उ�मेदवारह� 

 

लोक सेवा आयोग

 www.psc.gov.np 

�ा�व�धक छैठ� तहका �व�भ� पदह�मा दाङ 

गराएका स�पूण� उ�मेदवारह�को ��तयो�गता�मक �लिखत पर��ा पूव� �नधा��रत पर��ा 

स�ालन हनुे भएकोले स�बि�धत सबैको जानकार�को ला�ग यो सूचना �कािशत ग�रएको 

 तो�कएको पर��ा भवनमा पर��ा श�ु 

एको छ । 

पर��ा भवन 

�ी �डभाईन टे�पल मा.�व. त�ुसीपरु  

�व, त�ुसीपरु से�टर, त�ुसीपरु (क)के��, 

त�ुसीपरु  

�व., त�ुसीपरु से�टर, त�ुसीपरु 

के��, त�ुसीपरु  

महे�� उ�च मा.�व., 'क' के��, तलुसीपरु  

महे�� उ�च मा.�व., 'ख' के��, तलुसीपरु  

�ी �डभाईन टे�पल मा.�व. त�ुसीपरु  

�ी �डभाईन टे�पल मा.�व. त�ुसीपरु  

�ी �डभाईन टे�पल मा.�व. त�ुसीपरु  

�ी �डभाईन टे�पल मा.�व. त�ुसीपरु  

लोक सेवा आयोग, दाङ काया�लय । 



फोन नं.: 082-522825 �या�स: 

�.

सं. 
�व�ापन न�बर 

पद, 

सेवा,समूह/उपस

मूह र तह 

प�र�ा �म�त र 

समय

8 

14463/075-76 

(खलुा) 

वातावरण 

�नर��क, �व�वध 

2076/

�बहान 8

9 
14464/075-76 

(खलुा) 

अ�धकृत, िश�ा 

�शासन 

2076/

�बहान 8

���यः- 

 �वेशप� �वना उ�मेदवारलाई पर��ामा सि�म�लत नगराईने भएकोले अ�नवाय� 

 पर��ामा कोठा प�ा लगाउन े�योजनका ला�ग उ�मेदवारह� पर��ा समय भ�दा 

 उ�रपिु�तकामा अ�नवाय� �पमा कालो मसीको �योग गनु�पन�छ ।

 पर��ा भवनमा मोबाइल �नषेध ग�रएको छ । 

 पर��ा भवनमा �यालकुलेटर �योग गन� �नषेध ग�रएको छ ।

 �वेशप�को ��त�ल�प आव�यक पन� उ� मेदवारह�ले पर��ा �म�त भ�दा एक �दन अगाडी नै लोक सेवा आयोग

द�तरु �तर� �वेश प�को ��त�लपी अ�नवाय� �लइस�न ुपन�छ 

 
 
 
 
 

धन बहादरु डाँगी 

क��यटुर अपरेटर 

 

लोक सेवा आयोग 

दाङ काया�लय 
 082-520013    ईमेल: rapti@psc.gov.np  वेवसाइट: 

 

प�र�ा �म�त र 

समय 

उ�मेदवार 

सं�या 
रोल नं. देिख.....स�म...... 

/04/13 

8.00 बजे 

२९ 
यस �व.नं.मा दरखा�त बझुाउने सबै 

उ�मेदवारह� 

�ी �डभाईन टे�पल मा

/04/09 

8.00 बजे 
867 

६१०००१ देिख ६१०२०० स�म महे�� उ�च मा

६१०२०१ देिख ६१०४०० स�म महे�� उ�च मा

६१०४०१ देिख ६१०६25 स�म 
�ी मा.�व

त�ुसीपरु

६१०६26 देिख बाँक� सबै 
�ी मा.�व

(ख)के��

�वेशप� �वना उ�मेदवारलाई पर��ामा सि�म�लत नगराईने भएकोले अ�नवाय� �पमा �वेशप� �लई आउनपुन�छ । 

पर��ामा कोठा प�ा लगाउन े�योजनका ला�ग उ�मेदवारह� पर��ा समय भ�दा 1 घ�टा अगावै पर��ा भवनमा उपि�थत भइस�नपुन�छ ।

�योग गनु�पन�छ । 

पर��ा भवनमा �यालकुलेटर �योग गन� �नषेध ग�रएको छ । 

दवारह�ले पर��ा �म�त भ�दा एक �दन अगाडी नै लोक सेवा आयोग, 

द�तरु �तर� �वेश प�को ��त�लपी अ�नवाय� �लइस�न ुपन�छ । 

                           
                           

�व�ण�ुसाद �यौपान े

शाखा अ�धकृत 

 www.psc.gov.np 

पर��ा भवन 

�ी �डभाईन टे�पल मा.�व. त�ुसीपरु । 

महे�� उ�च मा.�व., 'क' के��, तलुसीपरु 

महे�� उ�च मा.�व., 'ख' के��, तलुसीपरु 

�व, त�ुसीपरु से�टर, त�ुसीपरु (क)के��, 

त�ुसीपरु 

�व., त�ुसीपरु से�टर, त�ुसीपरु 

के��, त�ुसीपरु 

घ�टा अगावै पर��ा भवनमा उपि�थत भइस�नपुन�छ । 

, दाङ काया�लय, तलुसीपरुमा तो�कएको 

           
        

दगुा��साद पराजलु� 

उपसिचव 


