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तुलसीपुर, दाङ 

िलिखत परी�ाको परी�ा भवन कायम ग�रएको सचूना । 
सूचना नं. ५५/०७६-७७, िमितः२०७६/११/११ गते 

 

लोक सेवा आयोग, बुटवल काया�लय, िव.नं. १३८०२-१३८०७/०७६-७७(खलुा तथा समावेशी), एक�कृत तथा संयु� सेवा, रा.प.अनं. 
�थम(अ�ािविधक), नायब स�ुबा वा सो सरह पदको लािग परी�ा के�� दाङ राखी Online माफ� त दरखा�त फाराम �वीकृत गराएका स�पूण� 
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 
सचूना �कािशत ग�रएको छ । 

िलिखत परी�ा काय��म 

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

१ 
सामा�य �ान र सामा�य 

बौि�क परी�ण  
१०० व�तगुत 

२०७६/११/२४ गत ेशिनवार  
िबहानको ११.०० बजे 

४५ िमनेट 

परी�ा भवन 

रोल नः 
उ�मेदवार सं�या परी�ा भवन 

देिख स�म 

६१०००१ ६१०२०० २०० �ी मा.िव, तु�सीपरु से�टर, तु�सीपरु (क) के��, तु�सीपरु दाङ । 

६१०२०१ ६१०४०० २०० �ी मा.िव., तु�सीपरु से�टर, तु�सीपरु (ख) के��, तु�सीपरु दाङ । 

६१०४०१ ६१०६०० २०० �ी मह�े� उ�च मा.िव., 'क' के��, तलुसीपरु, दाङ । 

६१०६०१ ६१०८०० २०० �ी मह�े� उ�च मा.िव., 'ख' के��, तलुसीपरु, दाङ । 

६१०८०१ ६११००० २०० �ी रा�ी बबई �या�पस, मािथ�लो तला 'क' के��, तुलसीपरु, दाङ । 

६११००१ ६११२०० २०० �ी रा�ी बबई �या�पस, त�लो तला 'ख' के��, तुलसीपरु, दाङ । 

६११२०१ ६११४०० २०० �ी रा�ी बबई �या�पस, िश�ाभवन 'ग' के��, तुलसीपरु, दाङ । 

६११४०१ ६११६०० २०० �ी िहमाल एकेडेमी िसिनयर  �लक(क) के��, तु�सीपरु दाङ । 

६११६०१ ६११८०० २०० �ी िहमाल एकेडेमी िसिनयर  �लक(ख) के��, तु�सीपरु दाङ । 

६११८०१ ६१२००० २०० �ी िहमाल एकेडेमी जिुनयर �लक(ग) के��, तु�सीपरु दाङ । 

६१२००१ ६१२२०० २०० �ी आदश� एकेडेमी, गोलौरा, तु�सीपरु, दाङ । 

६१२२०१ ६१२४०० २०० �ी आइिडयल बोिड�ङ �कूल, ि�मिुत� टोल, तुलसीपरु, दाङ । 

६१२४०१ ६१२६०० २०० �ी �ेट अरिनको मा.िव, तु�सीपरु दाङ । 

६१२६०१ ६१२८०० २०० �ी िडभाईन टे�पल मा.िव. तु�सीपरु । 

६१२८०१ दिेख बाँक� सबै �ी �या�पस अफ लाइभ, साइ�स, तलुसीपरु, दाङ । 

���यः  

 �वेशप� र स�कलै नेपाली नाग�रकता �माण प� वा नेपाल सरकारको कुनै िनकायबाट जारी भएको फोटो सिहतको प�रचयप� िवना परी�ामा सि�मिलत नगराइने 

भएकोले अिनवाय� �पमा �वेशप� र नेपाली नाग�रकता �माण प� वा नेपाल सरकारको कुनै िनकायबाट जारी भएको फोटो सिहतको प�रचयप� समेत साथमा िलई परी�ा भवनमा 
आइप�ुन ुपन�छ । 

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

 उ�रपिु�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� मदेवारह�ले परी�ा िमित भ�दा एक िदन अगाडी नै लोक सवेा आयोग, दाङ काया�लय, तलुसीपरुमा तोिकएको द�तरु ितरी �वेश प�को 
�ितिलपी अिनवाय� िलइस�न ुपन�छ । 

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

 
 ............................ ................................... .................................. ...................................... 
         धन बहादरु डाँगी पदबहादरु ख�ी  िव�णु�साद �यौपान े दगुा��साद पराजुली  
        क��यटुर अपरेटर नायब सु�बा  शाखा अिधकृत उपसिचव 


