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सश� �हर� जवान पदको �लिखत पर��ाको पर��ा भवन  कायम ग�रएको सूचना

 

        सश� �हर� बल नपेाल

दरखा�त �वीकृत गराएका उ�मेदवारह� म�ये 

नौब�ता, बाकेँ�ारा स�ा�लत �ब�ततृ

�लिखत पर��ा देहायको �म�त,समय र �थानमा हनुे भएकोले स�बि�धत सबकैो जानकार�को ला�ग यो सूचना 

�काशन ग�रएको छ । 

पर��ा �णाल� 

�वषयगत र व�तगुत 

  

 पर��ा भवनः- �ी रा�ी बबई �या�पस

�.

सं. 

दता� नं. 

देिख स�म 

१ 90003 90597 

२ 90601 91096 

३ 91097 91604 

४ 91608 91876 

  स�पक�  �यि�ः- शाखा अ�धकृत कमल �वाल�

���यः 

१.   �वेश प� �वना पर��ाथ�ह�

२.   पर��ामा कोठा प�ा लगाउने �योजनका ला�ग उ�मेदवारले पर��ा श�ु हनुभु�दा 

     पर��ा  भवनमा पगुी स�न ुपन�छ।

३.   उ�रपिु�तकामा अ�नवाय� �पमा 

४.   पर��ा अव�ध भर मोवाइल फोन

५.   पर��ा स�चालन हनु े�दन कुन ैसाव�ज�नक �वदा पन� गएमा प�न लोक सेवा आयोगको पू

      पर��ा    काय��म �थ�गत हनु ेछैन ।
 
 
 

(द�पककुमार आचाय�)                  (

          नायव स�ुबा                     

 

लोक सेवा आयोग                          

 दाङ काया�लय 

 
६                                                   

 

०८२-५२००१३ वेवसाइट www.psc.gov.np इमेल rapti@psc.gov.np

  

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

सूचना न�बर  :- ६६/०७५-७६ 

 सूचना �काशन �म�त   :- २०७५/०८/१५

 

बल नपेालको �व�ापन नं. ७/०७५/७६ अनसुार सश� �हर� जवान

दरखा�त �वीकृत गराएका उ�मेदवारह� म�ये �ी सश� �हर� बल, नेपाल सश� �हर� जवान ता�लम िश�ालय

�ब�ततृ �वा��य पर��ण पर��ामा उ�ीण� हनु सफल भएका स�पणु� उ�मेदवारह�को 

समय र �थानमा हनेु भएकोले स�बि�धत सबकैो जानकार�को ला�ग यो सूचना 

पर��ा काय��म 

पर��ा �म�त र समय 

2075/08/29 �वहान 11.00 बजे देिख 

रा�ी बबई �या�पस, तलुसीपरु, दाङ। 

उ�मेदवार सं�या पर��ा 

180(एक सय असी) �ी रा�ी बबई �या�पस,मा�थ�लो तला

180(एक सय असी) �ी रा�ी बबई �या�पस,त�लो 

180(एक सय असी) �ी रा�ी बबई �या�पस,िश�ा भवन

95(प�चान�बे) �ी रा�ी बबई �या�पस,�टनको भवन

शाखा अ�धकृत कमल �वाल�(९८४१४०७६२३) 

�वेश प� �वना पर��ाथ�ह�लाई पर��ामा सहभागी गराइन ेछैन। 

पर��ामा कोठा प�ा लगाउने �योजनका ला�ग उ�मेदवारले पर��ा श�ु हनुभु�दा 

भवनमा पगुी स�न ुपन�छ। 

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

मोवाइल फोन �नषधे ग�रएको छ। 

पर��ा स�चालन हनेु �दन कुन ैसाव�ज�नक �वदा पन� गएमा प�न लोक सेवा आयोगको पू

काय��म �थ�गत हनु ेछैन । 

)                  (कमल �वाल�)                          

नायव स�ुबा                           शाखा अ�धकृत                        

                           

६                                                           तलुसीपरु,दाङ 

       

rapti@psc.gov.np 

पदको �लिखत पर��ाको पर��ा भवन  कायम ग�रएको सूचना। 

१५  

सश� �हर� जवान पदको ला�ग 

नपेाल सश� �हर� जवान ता�लम िश�ालय, 

भएका स�पणु� उ�मेदवारह�को 

समय र �थानमा हनुे भएकोले स�बि�धत सबकैो जानकार�को ला�ग यो सूचना 

पर��ा अव�ध 

३(तीन) घ�टा 

पर��ा के�� 

मा�थ�लो तला, (क) के��,तलुसीपरु,दाङ । 

 तला, (ख) के��,तलुसीपरु,दाङ । 

िश�ा भवन, (ग) के��,तलुसीपरु,दाङ । 

�टनको भवन, (घ) के��,तलुसीपरु,दाङ । 

पर��ामा कोठा प�ा लगाउने �योजनका ला�ग उ�मेदवारले पर��ा श�ु हनुभु�दा १ घ�टा अगा�ड नै  

पर��ा स�चालन हनु े�दन कुन ैसाव�ज�नक �वदा पन� गएमा प�न लोक सेवा आयोगको पूव� सूचना �वना  

               (ओमबहादरु ख�का) 

शाखा अ�धकृत                        उपसिचव 

 


