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राप्ती अञ्चल कायाालय 

तुलसीपुर दाङ 

 

 
 

परीक्षा केन्द्र निर्ाारण गररएको सचूिा 
सचूिा िं. ०३ /०७४-७५, मिनतिः२०७४/०४/२४ 

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 

उम्िेदवा
र संख्या 

परीक्षा कायाक्रि परीक्षाकेन्द्र 

 मिनत सिय 

१ १४८८४/०७३-७४ 

(खुला तथा समावेशी) 

नेपाल कृषि 
एग.ृइको.माकेटिङ एण्ड 

स्िाटिस्स्िक्स 

िायव प्राववधर्क सहायक 

३००००१ देखख 

३००१७० सम्म १७० 
२०७४/०५/२ टदनको 

२.३०वजे 

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

३००१७१ देखख 

३००३३७ सम्म १६७ 
श्री राप्ती बबई क्याम्पस, तल्लो तला ि 

केन्द्र, तुलसीपरु, दाङ । 

२ 
१४८५१-१४८५६/०७३-

७४ 

(खुला तथा समावेशी) 

नेपाल स्वास््य,  प.हे.न. 

अ.ि.िी. 

३००००१ देखख 
३००२०० सम्म २०० 

२०७४/०५/३ टदनको 
४.३०वजे 

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

३००२०१ देखख 
३००४०० सम्म २०० 

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

३००४०१ देखख 
३००६०० सम्म २०० 

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

३००६०१ देखख 
३००८०० सम्म २०० श्री मा.वव. तलुसीपरु सेन्द्टर, पूवा तर्ा को 

भवन, ‘क‘ केन्द्र तलुसीपरु, दाङ । 
३००८०१ देखख 
३०१००० सम्म 

२०० श्री मा.वव. तलुसीपरु सेन्द्टर, दशक्षण तर्ा को 
भवन, ‘ि‘  केन्द्र तलुसीपरु,  दाङ । 

३०१००१ देखख 
३०१२०० सम्म 

२०० श्री तलुसी आवासीय मा.वव., उत्तर तर्ा को 
भवन,  ‘क‘ केन्द्र, तलुसीपरु, दाङ । 

३०१२०१ देखख 
३०१४०० सम्म 

२०० श्री तलुसी आवासीय मा.वव., उत्तर तर्ा को 
भवन,  ‘ि‘ केन्द्र, तलुसीपरु, दाङ । 

३०१४०१ देखख बााँकक सब ै श्री गे्रि अरननको मा.षव.,तुलसीपरु,दाङ । 

३ १४८६६-१४८६७/०७३-७४ 

(खुला तथा समावेशी) 

नेपाल इस्जजननयररङ 
मेकाननकल नन.उ.सं., 

 अपरेटर 

दाङ परीक्षा केन्द्र राखख 
दरखास्त फाराम भने सब ै

उम्मेदवारहरु 
२०७४/०५/०५ टदनको 

४.३०वजे 
श्री लोक सेवा आयोग,राप्ती अजचल 

कायाालय, तुलसीपरु, दाङ । 

 

द्श्टव्यिः 
१.प्रवेश पत्र षवना परीक्षामा सहभागी गराइने छैन ।  

२.प्रवेश पत्रको प्रनतलीषप आवश्यक पने उम्मेदवारहरुले परीक्षा शमनत भन्द्दा एक टदन अगाडड न ै लोक सेवा आयोग, राप्ती अजचल कायाालय,तलुसीपुर,दाङमा 
तोककएको दस्तुर नतरी.प्रवेश पत्रको   प्रनतलीषप अननवाया रुपमा शलइ सक्नु पनेछ। 
३.परीक्षा कोठा पत्ता लगाउने प्रयोजनका लागग उम्मेदवारले परीक्षा िरुु हनुभुन्द्दा १ घण्टा अगागि नै परीक्षा भवनमा पगुी सक्न ुपनेछ। 

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

५. परीक्षा अवथि भर िोवाइल फोि निषेर् गरीएको छ। 

 
 
 

 

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

           नायव सुब्बा                               नायव सुब्बा                                          नन.ननदेशक  

 

 

 

                


