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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. १४७/०७४-७५, ममततिः- २०७५/०२/१६ 

लोक सवा आयोग, राप्ती अञ्चल कायाालय, तलुसीपरु, दाङको तपशिलमा उल्लखित वव.न.ं, सवा, समहू, उपसमहू र 
पदका लागग परीक्षा कन्द्र दाङ रािी Online मार्ा त दरिास्त र्ाराम भरी दरिास्त स्वीकृत भएका उम्मदवारहरुको 
प्रततयोगगतात्मक शलखित परीक्षा पवूा तनर्ााररत परीक्षा कायाक्रम अनसुार तनम्न शमतत, समय र स्थानमा सन्द्चालन हुन 
भएकोल सम्वन्न्द्र्त सबको जानकारीको लागी यो सचूना प्रकाशित गररएको छ । 

 

परीक्षा कायाक्रम 

क्र.
सं. वव.नं. पद, सेवा, समूह, 

उपसमूह 
रोल नम्बर 

देखि सम्म 
उम्मेदवार 
संख्या परीक्षा ममतत र समय परीक्षा केन्द्र 

१ १४८५१-१४८५२/०७४-७५ 

(िुला तथा समाबिी) 

गणक,आगथाक योजना 
तथा 

तथ्याङ्क,तथ्याङ्क 

300001-
300200 २०० जना 

२०७५/०२/२५ 

बबहानको ८.३० बज। 

श्री राप्ती बबई क्याम्पस, 
क कन्द्र, तुलसीपुर, दाङ। 

300201-
300401 २०० जना श्री राप्ती बबई क्याम्पस, 

ि  कन्द्र, तुलसीपुर, दाङ। 

२ १४८६८-१४८७१/०७४-७५ 

(िुला तथा समाबिी) 

सहायक कम्प्युटर 
अपरेटर, नपाल 

ववववर् 

300001-
300160 १६० जना 

२०७५/०२/२५ 

ददनको ३.०० बज । 

श्री ज्ञान ज्योतत स्कुल,क 
कन्द्र,बरुवागााँउ,तुलसीपुर,

दाङ । 

300161-
300320 १६० जना 

श्री ज्ञान ज्योतत स्कुल,ि 
कन्द्र,बरुवागााँउ,तुलसीपुर,

दाङ । 

300321-
300480 १६० जना 

श्री ज्ञान ज्योतत स्कुल,ग 
कन्द्र,बरुवागााँउ,तुलसीपुर,

दाङ । 

300481-
300627 १४७ जना 

श्री ज्ञान ज्योतत स्कुल,घ 
कन्द्र,बरुवागााँउ,तुलसीपुर,

दाङ । 
 

रष्टव्यिः 
१.   प्रवि पत्र ववना परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराइन छन। 

२.   परीक्षामा कोठा पत्ता लगाउन प्रयोजनका लागग उम्मदवारल परीक्षा िुरु हुनुभन्द्दा १ घण्टा अगाडि न परीक्षा भवनमा पुगी सक्न ुपनेछ। 
३.   उत्तरपुन्स्तकामा अतनवाया रुपमा कालो मसीको मात्र प्रयोग गनुा पनेछ। 
४.   परीक्षा अवगर् भर मोवाइल फोन तनषर् गररएको छ। 

५.   परीक्षा सञ्चालन हुन ददन कुन सावाजतनक ववदा पना गएमा पतन लोक सवा आयोगको पूवा सचूना ववना परीक्षा कायाक्रम स्थगगत हुन छन । 
६.  प्रविपत्रको प्रततशलवप आवश्यक पन ेउम्मदवारहरुल परीक्षा शमतत भन्द्दा एक ददन अगाडि न लोक सवा आयोग, राप्ती अञ्चल कायाालय, 
    तुलसीपुर, दाङमा तोककएको दस्तुर ततरी प्रवि पत्रको प्रततशलवप अतनवाया रुपमा शलइसक्नु पनछे । 

 
 

 

 

 

 

 (दीपककुमार आचाया                       (कमल ज्ञवाली)                        (ओमबहादरु िड्का) 
          नायव सुब्बा                           िािा अगर्कृत                            तनदेिक 

 


