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तुलसीपुर, दाङ 

िलिखत परी�ाको परी�ा भवन कायम ग�रएको सचूना । 
सूचना नं. ४५/०७६-७७, िमितः२०७६/१०/१० गते 

 

लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लय, अनामनगर,काठमाडौको िव.नं.१६६९४-१६७००/०७६-७७(खलुा तथा समावेशी), 
एक�कृत तथा संय�ु सेवा, रा.प.ततृीय �ेणी(अ�ािविधक), शाखा अिधकृत वा सो सरह पदको लािग परी�ा के�� दाङ राखी Online 
माफ� त दरखा�त फाराम �वीकृत गराएका स�पणू� उ�मेदवारह�को �थम चरणको िलिखत परी�ा िन�न िमित, समय र परी�ा भवनमा 

स�चालन ह�ने भएकोले स�बि�धत सबैको जानकारीको लािग यो सूचना �कािशत ग�रएको छ । 
 

िलिखत परी�ा काय��म 

�.सं. िवषय पणूा�ङ्क परी�ा �णाली   परी�ा िमित र समय अविध 

१ �शासिनक अिभ�ची परी�ण १०० व�तगुत २०७६/१०/२५ गत ेिदनको ११.०० बज े १ घ�टा ३० िमनेट 
 

परी�ा भवन 

रोल नः 
उ�मेदवार सं�या परी�ा भवन 

देिख स�म 

६१०००१ ६१०१८० १८० जना �ी मा.िव, तु�सीपरु से�टर, तु�सीपरु  दाङ । 

६१०१८१ ६१०३६० १८० जना �ी िहमाल एकेडेमी िसिनयर  �लक(क) के��, तु�सीपरु दाङ । 

६१०३६१ ६१०५४० १८० जना �ी िहमाल एकेडेमी िसिनयर  �लक(ख) के��, तु�सीपरु दाङ । 

६१०५४१ ६१०७२० १८० जना रा�ी बबई �या�पस, मािथ�लो तला 'क' के��, तुलसीपरु, दाङ । 

६१०७२१ दिेख बाँक� सबै रा�ी बबई �या�पस, त�लो तला 'ख' के��, तुलसीपरु, दाङ । 
 
���यः  

 �वेशप� िवना उ�मेदवारलाई परी�ामा सि�मिलत नगराईने भएकोल ेअिनवाय� �पमा �वेशप� िलई आउनुपन�छ । 

 परी�ामा कोठा प�ा लगाउने �योजनका लािग उ�मेदवारह� परी�ा समय भ�दा १ घ�टा अगावै परी�ा भवनमा उपि�थत भइस�नपुन�छ । 

 उ�रपुि�तकामा अिनवाय� �पमा कालो मसीको �योग गनु�पन�छ । 

 परी�ा भवनमा मोबाइल िनषेध ग�रएको छ । 

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

 �वेशप�को �ितिलिप आव�यक पन� उ� मेदवारह�ले परी�ा िमित भ�दा एक िदन अगाडी नै लोक सेवा आयोग, दाङ काया�लय, तुलसीपुरमा 
तोिकएको द�तुर ितरी �वेश प�को �ितिलपी अिनवाय� िलइस�नु पन�छ । 

 तोिकएको परी�ा के�� बाहके अ�य परी�ा के��मा सहभागी गराइने छैन । 
 

 
 ............................ ................................... .................................. 
 धन बहादरु डाँगी पदबहादरु ख�ी दगुा��साद पराजलुी 
 क��यटुर अपरेटर नायब स�ुबा उपसिचव 


