
फोन नं.: 082-522825 �या�स: 082

�थानीय तहको छैठ� तह , कानून अ�धकृत पदमा दाङ पर��ा के�� भएका उ�मेदवारह�को 

�लिखत पर��ाको पर��ा भवन कायम ग�रएको सूचना 

सूचना नं. ९३

 यस काया�लयको �व.नं. १४४0८/०७५

राखी अनलाइन (Online)बाट दरखा�त फाराम

�नधा��रत पर��ा काय��म अनसुार देहाय बमोिजमको �म�त

जानकार�को ला�ग यो सूचना �कािशत ग�रएको छ ।

उ�मेदवारह�लाई सि�म�लत नगराइने भएकोले

आ�नो पर��ा कोठा एक�न गनु� हनु समेत यसै

�.सं. 
�व�ापन न�बर पद, 

सेवा,समूह/उपसमूह  
प�र�ा �म�त र समय

१ 

१४४0८/०७५-७६ 

खलुा 

�याय, कानून 

�थम प�

2076/04

�दनको २.00 

���यः- 

 �वेशप� �वना उ�मेदवारलाई पर��ामा सि�म�लत नगराईने भएकोले अ�नवाय� �पमा �वेशप� �लई 

 उ�रपिु�तकामा अ�नवाय� �पमा कालो मसीको

 पर��ामा सामेल हनुे पर��ाथ�ह�ले पर��ा हलमा 

 
 
 
 

 

 

पदम बहादरु ख�ी 

नायब स�ुबा 

 

लोक सेवा आयोग 

दाङ काया�लय 
082-520013    ईमेल: rapti@psc.gov.np  वेवसाइट: www.psc.gov.np

 
 

कानून अ�धकृत पदमा दाङ पर��ा के�� भएका उ�मेदवारह�को 

�लिखत पर��ाको पर��ा भवन कायम ग�रएको सूचना  

९३/०७५-७६, �म�त:२०७६/०४/१४ 

 

०७५-७६ (खलुा) �याय सेवा, कानून समूह, छैठ� तह, अ�धकृत पदमा 

फाराम �वीकृत गराएका स�पूण� उ�मेदवारह�को ��तयो�गता�मक �लिखत पर��ा पूव� 

हाय बमोिजमको �म�त, समय र पर��ा भवनमा स�ालन हनुे भएकोले स�बि�धत सबैको 

�ग यो सूचना �कािशत ग�रएको छ । तो�कएको पर��ा भवन बाहेक अ�य पर��ा

भएकोले तो�कएको पर��ा भवनमा पर��ा श�ु हनु ु भ�दा क�तीमा

यसै सूचना�ारा सूिचत ग�रएको छ । 

प�र�ा �म�त र समय रोल नं. देिख.....स�म...... 

प� ��तीय प� 

सवै उ�मेदवारह� 04/२५ 

00 बजे 

2076/04/२६ 

�दनको २.00 बजे 

�वेशप� �वना उ�मेदवारलाई पर��ामा सि�म�लत नगराईने भएकोले अ�नवाय� �पमा �वेशप� �लई आउनपुन�छ ।

कालो मसीको �योग गनु�पन�छ । 

मा सामेल हनुे पर��ाथ�ह�ले पर��ा हलमा झोला, मोबाईल तथा अ�य इले��ो�नक �डभाईस �नषधे ग�रएको छ ।

                           

                           

     

�व�ण�ुसाद �यौपान े

शाखा अ�धकृत 

www.psc.gov.np 

कानून अ�धकृत पदमा दाङ पर��ा के�� भएका उ�मेदवारह�को  

अ�धकृत पदमा दाङ पर��ा के�� 

गराएका स�पूण� उ�मेदवारह�को ��तयो�गता�मक �लिखत पर��ा पूव� 

मा स�ालन हनुे भएकोले स�बि�धत सबैको 

पर��ा भवनह�मा कुनै प�न 

क�तीमा एक घ�टा अगावै पगुी 

पर��ा भवन 

�डभाईन टे�पल एकेडेमी, त�ुसीपरु,  दाङ 

आउनपुन�छ । 

ग�रएको छ । 

           

   
दगुा��साद पराजलु� 

उपसिचव 


