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तलुसीपरु 

 �थानीय तहको अ�धकृत�तर छैठ� तह, वातावरण �नर��क(�ा�व�धक) पदको  

��तीय चरण पर��ाको पर��ा भवन कायम ग�रएको सूचना 
 

सूचना नं. 09/०७6-७7, �म�त:२०७६/०4/26 
 

 �थानीय तहका ला�ग यस काया�लयबाट संचा�लत �व�ापन न�बर �व.नं.:-14463/075-76(खलुा), �व�वध सेवा, छैठ� तह, वातावरण 

�नर��क(�ा�व�धक)पदमा दाङ पर��ा भवन राखी दरखा�त �वीकृत गराउने उ�मेदवारह� म�ये �थम चरणको �लिखत पर��ामा उ�ीण� 

उ�मेदवारह�को पूव� �नधा��रत पर��ा काय��म अनसुार ��तीय चरणको ��तयो�गता�मक �लिखत पर��ा देहाय बमोिजमको पर��ा भवनमा 

स�ालन हनुे भएकोले स�वि�धत सबैको जानकार�को ला�ग यो सूचना �कािशत ग�रएको छ । तो�कएको पर��ा भवन बाहेक अ�य पर��ा 

भवनह�मा कुनै प�न उ�मेदवारह�लाई सि�म�लत नगराईने भएकोले तो�कएको पर��ा के��मा पर��ा स�ु हनुभु�दा कि�तमा 1(एक) घ�टा 

अगावै पगुी आ�नो पर��ा कोठा समेत एक�न गनु�हनु अनरुोध छ । पर��ा भवनमा झोला, मोवाइल तथा अ�य इले��ो�नक �डभाइसह� लैजान 

�नषधे ग�रएको �यहोरा समेत सूिचत ग�रएको छ । । 

पर��ा काय��म 

प� �वषय पूणा�� पर��ा �णाल� पर��ा �म�त र समय अव�ध 

��तीय प� सेवा स�ब�धी 100 �वषयगत 
२०७६/०5/20 गते 

�दनको 2.०० बजे 
3 घ�टा 

पर��ा भवन 

�.सं. पर��ा भवन 
उ�मेदवार 

सं�या 
रोल न�बर ........ देिख ...... स�म 

१ �ी रा�ी बबई �या�पस, तलुसीपरु, दाङ । 11 
�थम चरणको �लिखत पर��ामा उ�ीण� 

उ�मेदवार ह�। 

ज�मा 11  

���यः- 

१.  लोक सेवा आयोगको पूव� सूचना �वना �नधा��रत काय��म अनसुारको पर��ा �थ�गत हनुेछैन। 

२.  पर��ामा कालो मसी मा� �योग गनु�पन�छ। 

3.  पर��ाथीले अ�नवाय� �पमा आ�नो �वेशप� �लई पर��ा भवनमा जानपुन�छ, अ�यथा पर��ामा सहभागी गराइने छैन ्। 

4. �थम चरणमा सफल उ�मेदवाह�को नामावल� र पर��ा के�� आयोगको Website  मा हेनु� होला होला । 

 
 
 
 

धन बहादरु डाँगी पदम बहादरु ख�ी        �व�ण�ुसाद �यौपाने दगुा��साद पराजलु� 

क�यटुर अपरेटर       नायब स�ुबा                शाखा अ�धकृत       उपसिचव  



 

�थम चरणमा सफल उ�मेदवाह�को के��गत नामावल� 

�.सं. 
मा�टर  

आई.डी. 
रोल नं. उ�मेदवारको नाम, थर 

आवेदन �दएको  

समूह 
पर��ा के�� 

1 649482 610001 �ब�ा �वाल� खलुा 
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 2 658721 610002 �क�मत पो�ले खलुा 

3 685003 610009 एि�जला  पौडेल खलुा 

4 719980 610011 म�नषा   गौतम खलुा 

5 670038 610017 म�नष खनाल खलुा 

6 683201 610018 गणेश  भ�राइ� खलुा 

7 567122 610020 कृ�णा कुमार� वा�ले खलुा 

8 668247 610021 राजाराम �रजाल खलुा 

9 855559 610026 देवी �साद �तवार�  खलुा 

10 24913 610027 खगे�� रावल खलुा 

11 682573 610028 ��लोचन सवेुद� खलुा 

 

 




