
 

लोक सेवा आयोग 

राप्ती अञ्चल कायाालय 

तुलसीपुर दाङ 

 

 
 

परीक्षा केन्द्र निर्ाारण गररएको सचूिा 
सचूिा िं. ०५ /०७४-७५, मिनतिः२०७४/०४/३१ 

लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कायाालय, तुलसीपुर, दाङको तपशिलमा उल्लेखित वव.नं., सेवा, समूह, उपसमूह र पदका लागग परीक्षा 
केन्द्र दाङ रािी Online मार्ा त दरिास्त र्ाराम भरी दरिास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रततयोगगतात्मक शलखित परीक्षा पुवा तनर्ााररत परीक्षा 
कायाक्रम अनुसार तनम्न शमतत, समय र स्थानमा सन्द्चालन हुन ेभएकोले सम्वन्न्द्र्त सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गररएको छ । 

मलखित परीक्षा कायाक्रि 

  

क्र.सं
. 

वव.ि.ं सेवा, सिूह, 
उपसिूह, पद 

रोल्ि ंदेखि              
सम्ि 

उम्िेदवार 
संख्या 

परीक्षा कायाक्रि परीक्षाकेन्द्र 

 मिनत सिय 

१ १४९०१/०७३-७४ 

(आ.प्र.) 

नेपाल ववववर्  

सहायक िहहला 
ववकास निररक्षक 

३००००१ देखि 

३००००३ सम्म ३ २०७४/०५/०९ ददनको 
२.३०वजे 

श्री लोक सेवा आयोग,राप्ती अञ्चल 
कायाालय,तुलसीपरु,दाङ । 

२ १४९०२-१४९०५/०७३-७४ 

 (िुला तथा समावेिी) 

नेपाल ववववर्  

सहायक िहहला 
ववकास निररक्षक 

३००००१ देखि 
३००२०० सम्म २०० 

२०७४/०५/१० 

प्रथि पत्र 
ददनको 

११.००वजे 
द्धर्तीय 

पत्र 

ददनको 
 १.३०वज े

श्री राप्ती बबई क्याम्पस, मागथल्लो तला 
क केन्द्र, तलुसीपरु, दाङ । 

३००२०१ देखि 
३००४०० सम्म २०० 

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

३००४०१ देखि 
३००६०० सम्म २०० 

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

३००६०१ देखि 
३००८०० सम्म २०० 

श्री मा.वव.तुलसीपरु सेन्द्टर, क केन्द्र,  

पवूा तर्ा को भवन,तुलसीपरु,दाङ । 
३००८०१ देखि 
३०१००० सम्म २०० 

श्री मा.वव.तुलसीपरु सेन्द्टर, ि केन्द्र,  

दक्षक्षण तर्ा को भवन,तुलसीपरु,दाङ । 
३०१००१ देखि 
३०१२०० सम्म २०० 

श्री तुलसी आवाशिय मा.वव. उत्तर तर्ा को 
भवन, क केन्द्र, तुलसीपरु,दाङ । 

३०१२०१ देखि 
३०१४०० सम्म २०० 

श्री तुलसी आवाशिय मा.वव. दक्षक्षण तर्ा को 
भवन, ि केन्द्र, तुलसीपरु,दाङ । 

३०१४०१ देखि 
३०१६०० सम्म २०० 

श्री दहमाल एकाडेमी,शसतनयर ब्लक  

क केन्द्र,रजौरा,तुलसीपरु,दाङ । 

३०१६०१ देखि मागथका सब ै श्री दहमाल एकाडेमी,शसतनयर ब्लक  

ि केन्द्र,रजौरा,तुलसीपरु,दाङ । 

३ 
१४८९०-१४९९६/०७३-७४ 

(आ.प्र.,िुला तथा 
समावेिी) 

नेपाल वन 

जनरल र्रेष्ट्री 

फरेष्टर 

३००००१ देखि 

३००१३४ सम्म १३४ 
२०७४/०५/११ ददनको 

४.३०वजे 

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

३००१३५ देखि 

३००२६४ सम्म १३० 
श्री राप्ती बबई क्याम्पस, शिक्षा भवन ि 

केन्द्र, तुलसीपरु, दाङ । 
 

द््टव्यिः 
१.प्रवेि पत्र ववना परीक्षामा सहभागी गराइने छैन ।  

२.प्रवेि पत्रको प्रततलीवप आवश्यक पने उम्मेदवारहरुले परीक्षा शमतत भन्द्दा एक ददन अगाडड न ै लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कायाालय,तलुसीपुर,दाङमा 
तोककएको दस्तुर ततरी.प्रवेि पत्रको   प्रततलीवप अतनवाया रुपमा शलइ सक्नु पनेछ। 
३.परीक्षा कोठा पत्ता लगाउने प्रयोजनका लागग उम्मेदवारले परीक्षा िुरु हुनुभन्द्दा १ घण्टा अगाडड नै परीक्षा भवनमा पुगी सक्नु पनेछ। 

४..उत्तर पुन्स्तकामा कालो िसी मात्र प्रयोग गनुा पनछे। 

५. परीक्षा अवगर् भर िोवाइल फोि निषेर् गरीएको छ। 

 
 
 

 

           (तनमकान्द्त आचाया)                          (दीपककुमार आचाया)                                                               (कमल ज्ञवाली)    

           नायव सुब्बा                               नायव सुब्बा                                          तन.तनदेिक  


