
लोक सेवा आयोग 

राप्ती अञ्चल कायाालय 

तुलसीपुर दाङ 

 

 
 

परीक्षा केन्द्र निर्ाारण गररएको सचूिा 
सचूिा िं. ०२ /०७४-७५, मिनतिः२०७४/०४/१० 

लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कायाालय, तलुसीपरु, दाङको तपशिलमा उल्लेशित वव.नं., सेवा, समूह, उपसमूह र पदका लागग परीक्षा केन्द्र दाङ रािी 
Online मार्ा त दरिास्त र्ाराम भरी दरिास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रगतयोगगतात्मक गलशित परीक्षा पवुा गनर्ााररत परीक्षा कायाक्रम अनसुार गनम्न गमगत, 
समय र स्थानमा सन्द्चालन हनुे भएकोले सम्वशन्द्र्त सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गररएको छ । 

मलखित परीक्षा कायाक्रि 

  

क्र.सं. वव.ि.ं सेवा, सिूह, उपसिहू, 
पद 

रोल्ि ंदेखि              
सम्ि 

उम्िेदवार 
संख्या 

परीक्षा कायाक्रि परीक्षाकेन्द्र 

 मिनत सिय 

१ १४८७५-१४८७७/०७३-७४ 

(खुला तथा समावेशी) 

नेपाल कृषि 

कृषि प्रसार 

िायव प्राववधर्क सहायक 

३००००१ देखख 
३००२०० सम्म २०० 

२०७४/०४/२० ददनको 
२.३०वजे 

श्री राप्ती बबई क्याम्पस, माथथल्लो 
तला क केन्द्र, तुलसीपरु, दाङ । 

३००२०१ देखख 
३००४०० सम्म २०० 

श्री राप्ती बबई क्याम्पस, तल्लो 
तला ि केन्द्र, तलुसीपरु, दाङ । 

३००४०१ देखख 
३००६०० सम्म २०० 

श्री राप्ती बबई क्याम्पस, शशक्षा 
भवन ग केन्द्र, तुलसीपरु, दाङ । 

३००६०१ देखख 
३००७७३ सम्म १७३ 

श्री गे्रट अरननको 
मा.षव.,तुलसीपरु,दाङ । 

२ १४८६५/०७३-७४ 

(खुला) 

नेपाल इञ्जजननयररङ 
मेकाननकल इञ्जज. 

नन.उ.सं., िेकानिक्स. 

३००००१ देखख 
३००००७ सम्म ७ २०७४/०४/२१ ददनको 

४३०वजे 
श्री लोक सेवा आयोग,राप्ती अजचल 

कायाालय, तुलसीपरु, दाङ । 

३ १४८७८/०७३-७४ 

(खुला) 

नेपाल कृषि 

बागवानी 
िायव प्राववधर्क सहायक 

३००००१ देखख 
३००२०० सम्म २०० 

२०७४/०४/२२ 
 

ददनको 
४.३०वजे 

श्री राप्ती बबई क्याम्पस, माथथल्लो 
तला क केन्द्र, तुलसीपरु, दाङ । 

३००२०१देखख 
३००४०० सम्म २०० 

श्री राप्ती बबई क्याम्पस, तल्लो 
तला ि केन्द्र, तलुसीपरु, दाङ । 

३००४०१देखख 
३००४८३ सम्म ८३ 

श्री राप्ती बबई क्याम्पस, दटनको 
भवन ग  केन्द्र, तुलसीपरु, दाङ 

४ १४८७९/०७३-७४ 

(खुला) 

नेपाल कृषि 

मत्स्य 

िायव प्राववधर्क सहायक 

३००००१ देखख 

३००२०० सम्म २०० 

२०७४/०४/२५ ददनको 
४.३०वजे 

श्री राप्ती बबई क्याम्पस, माथथल्लो 
तला क केन्द्र, तुलसीपरु, दाङ । 

३००२०१ देखख 

३००४०० सम्म २०० 
श्री राप्ती बबई क्याम्पस, तल्लो 
तला ि केन्द्र, तलुसीपरु, दाङ । 

३००४०१ देखख 

३००५०९सम्म १०९ 
श्री राप्ती बबई क्याम्पस, दटनको 
भवन ग  केन्द्र, तुलसीपरु, दाङ 

५ १४८८०-१४८८२/०७३-७४ 

(खुला तथा समावेशी) 

नेपाल कृषि 

ला.पो.एण्ड डे.डे. 
नायव पशु सेवा प्राषवथिक 

३००००१ देखख 
३००१६० सम्म १६० 

२०७४/०४/२८ ददनको 
४.३०वजे 

श्री राप्ती बबई क्याम्पस, माथथल्लो 
तला क केन्द्र, तुलसीपरु, दाङ । 

३००१६१ देखख 
३००३२० सम्म १६० 

श्री राप्ती बबई क्याम्पस, तल्लो 
तला ि केन्द्र, तलुसीपरु, दाङ । 

३००३२१ देखख 
३००५२० सम्म २०० 

श्री राप्ती बबई क्याम्पस, शशक्षा 
भवन ग केन्द्र, तुलसीपरु, दाङ । 

३००५२१ देखख 
३००६२४ सम्म १०४ 

श्री राप्ती बबई क्याम्पस, दटनको 
भवन घ केन्द्र, तलुसीपरु, दाङ । 

६ १४८८३/०७३-७४ 

(खुला) 

नेपाल कृषि 

वाली संरक्षण 

िायव प्राववधर्क सहायक 

३००००१ देखख 
३००१८० सम्म १८० 

२०७४/०४/३१ ददनको 
४.३०वजे 

श्री राप्ती बबई क्याम्पस, माथथल्लो 
तला क केन्द्र, तुलसीपरु, दाङ । 

३००१८१ देखख 
३००३४० सम्म १६० श्री राप्ती बबई क्याम्पस, तल्लो 

तला ि केन्द्र, तलुसीपरु, दाङ । 
३००३४१ देखख 
३००४३९ सम्म ९९ 

श्री राप्ती बबई क्याम्पस, दटनको 
भवन ग  केन्द्र, तुलसीपरु, दाङ 

 

द्श्टव्यिः १.प्रवेश पत्र षवना परीक्षामा सहभागी गराइने छैन । २.प्रवेश पत्रको प्रनतलीषप आवश्यक पने उम्मेदवारले परीक्षा शमनत भन्द्दा एक ददन अगाडड नै  लोक सेवा आयोग, राप्ती अजचल 
कायाालय,तुलसीपुर,दाङमा तोककएको द्तुर नतरी.प्रवेश पत्रको   प्रनतलीषप अननवाया रुपमा शलइ सक्नु पनेछ। 

३..उत्तर पुञ््तकामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुा पनेछ। ४. परीक्षा अवथि भर मोवाइल फोन ननिेि गरीएको छ। 

 
 

 

           (ननमकान्द्त आचाया)                                             (दीपककुमार आचाया)                                                                                 (कमल ज्ञवाली)    

              नायव सुब्बा                                                     नायव सुब्बा                                                       नन.ननदेशक                


