
 

लोक सेवा आयोग 
दाङ काया�लय 

 

फोन ०८२-५२2८२५,�ा�स ०८२-५२००१३ वेवसाइट www.psc.gov.np इमेल dang@psc.gov.np 

 पाना न.ं 1 

तुलसीपुर, दाङ 

िलिखत परी�ाको परी�ा भवन कायम ग�रएको सचूना । 
सूचना नं. २१/०७७-७८, िमितः२०७७/११/१२ गते 

 

लोक सेवा आयोग, दाङ काया�लयको िव�ापन न�बर १४४०३-१४४०७/२०७६-७७ (खलुा तथा समावेशी), एक�कृत परी�ा �णाली 
अ�तरगत रा.प.अनंिकत ि�तीय �ेणी, ख�रदार वा सो सरह (अ�ािविधक) पदमा दाङ परी�ा के�� राखी Online बाट दरखा�त फाराम �वीकृत 

भएका उ�मेदवारह�को िन�न िमित र  समयमा िन�नानुसारको परी�ा भवनमा �थम चरणको �ितयोिगता�मक िलिखत परी�ा स�चालन ह�ने भएकोले 

स�बि�धत सबैको जानकारीको लािग यो सचूना �काशन ग�रएको छ ।  

 िलिखत परी�ा स�चालन स�ब�धी काय��म 

प� िवषय परी�ा �णाली परी�ा िमित र समय अविध 

�थम 
सामा�य �ान र सामा�य बौि�क परी�ण 

(General Knowledge & General Mental 
Ability Test) 

व�तगुत 
बह�वैकि�पक �� 

२०७७/११/२९ गते 
िवहान ११.०० बज े

४५ िमनेट 

 

परी�ा भवन 

�.सं. 
रोल नं. 

उ�मेदवार सं�या परी�ा के�� 
देिख  स�म 

१ ६१०००१ ६१०१५० १५० �ी तुलसी आवािसय मा.िव., (क) के��, तुलसीपुर,  दाङ । 

२ ६१०१५१ ६१०३०० १५० �ी तुलसी आवािसय मा.िव., (ख) के��, तुलसीपरु,  दाङ । 

३ ६१०३०१ ६१०४५० १५० �ी �ान�योित मा िव, (क) के��, तुलसीपरु,  दाङ । 

४ ६१०४५१ ६१०६०० १५० �ी �ान�योित मा िव, (ख) के��, तुलसीपुर,  दाङ । 

५ ६१०६०१ ६१०७५० १५० �ी गोरखा उ.मा.िव. (क) के��, तुलसीपरु,  दाङ । 

६ ६१०७५१ ६१०९०० १५० �ी गोरखा उ.मा.िव. (ख) के��, तुलसीपरु,  दाङ । 

७ ६१०९०१ ६११०६० १६० �ी रा�ी बबई �या�पस, (क) के��, तुलसीपुर,  दाङ । 

८ ६११०६१ ६११२०० १४० �ी रा�ी बबई �या�पस, (ख) के��, तुलसीपुर,  दाङ । 

९ ६११२०१ ६११३०० १०० �ी िलिटलहभेन उ.मा.िव. (क) के��, तुलसीपरु,  दाङ । 

१० ६११३०१ ६११४०० १०० �ी िलिटलहभेन उ.मा.िव. (ख) के��, तुलसीपरु,  दाङ । 

११ ६११४०१ ६११५०० १०० �ी िहमाल एकेडेमी िसिनयर  �लक (क) के��, तुलसीपरु,  दाङ । 

१२ ६११५०१ ६११६०० १०० �ी िहमाल एकेडेमी िसिनयर  �लक (ख) के��, तुलसीपरु,  दाङ । 

१३ ६११६०१ ६११७०० १०० �ी �ेट अरिनको मा.िव, तुलसीपरु,  दाङ । 

१४ ६११७०१ ६११८०० १०० �ी आइिडयल बोिड�ङ �कूल, तुलसीपरु,  दाङ । 

१५ ६११८०१ ६११९०० १०० �ी रा�ी िव�ा मि�दर, तुलसीपरु,  दाङ     । 

१६ ६११९०१ ६१२००० १०० �ी िडभाईन टे�पल मा.िव. तुलसीपरु,  दाङ । 

१७ ६१२००१ ६१२१०० १०० �ी आदश� एकेडेमी, तुलसीपरु,  दाङ । 

१८ ६१२१०१ ६१२२०० १०० �ी मह�े� उ�च मा.िव. (क) के��, तुलसीपुर, दाङ । 

१९ ६१२२०१ ६१२३०० १०० �ी मह�े� उ�च मा.िव. (ख) के��, तुलसीपुर, दाङ । 

२० ६१२३०१ ६१२४१० ११० �ी मा.िव, तुलसीपरु से�टर, तुलसीपरु (क) के��, तुलसीपरु, दाङ । 

२१ ६१२४११ ६१२५१० १०० �ी मा.िव., तुलसीपरु से�टर, तुलसीपरु (ख) के��, तुलसीपरु, दाङ । 

२२ ६१२५११ बाँक� सब ै  �ी �या�पस अफ लाइभ साइ�सेस, तुलसीपुर, दाङ । 
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 पाना नं. 2 

तुलसीपुर, दाङ 

 

���यः १. परी�ाथ�ह�ल ेपालना गनु�पन� िवषयह� : 

1_ �वेशप� िवना परी�ाथ�ह�लाई परी�ामा सि�मिलत नगराइने भएकोले अिनवाय� �पमा �वशेप� र नेपाली नाग�रकता �माण प� वा नेपाल सरकारको कुनै िनकायबाट जारी भएको 
फोटो सिहतको प�रचयप� समेत साथमा िलई परी�ा भवनमा उपि�थत ह�न ुपन�छ । 

2_ परी�ामा कोठा प�ा लगाउने �योजनका लािग उ�मेदवारह� परी�ा समय भ�दा १ घ�टा अगावै परी�ा भवनमा उपि�थत भइस�नुपन�छ । 

3_ उ�रपिु�तकामा अिनवाय� �पमा कालो मसीको �योग गनु�पन�छ । 

4_ परी�ा भवनमा मोबाइल, झोला, अ�य इले��ोिन�क िडभाइस �याउन िनषेध ग�रएको छ । 

5_ परी�ामा �यालकुलेटर �योग गन� िनषेध ग�रएको छ । 

6_ �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 । 

7_ परी�ाथ�ह�लाई तोिकएको परी�ा के�� बाहके अ�य परी�ा के��मा सहभागी गराइने छैन । 
 

���यः २. कोिभड-१९ सं�मणबाट सुरि�त रहन परी�ाथ�ले अिनवाय� पालना गनु�पन� थप िवषयह� 

1_ परी�ा के��मा �वेश गनु� अिघ उ�मेदवार �वयलें कि�तमा मा�क, �यािनटाइजर तथा आ�नो लािग खानेपानीको अिनवाय� �यव�था गनु� पन�छ । 

2_ परी�ामा खिटएका जनशि�ले िदएको िनद�शनको पणू� पालना गनु� पन�छ । 

3_ परी�ाथ�ह� परी�ा के��मा �वेश गदा�, बािहर िन�कदा, शौचालय �योग गनु�पदा� िभडभाड नग�रकन  क�तीमा दईु िमटरको दरूी कायम गरी �मैसँग तोिकएको �थानमा जानपुन�छ । 

4_ परी�ाथ�ह� समहूमा भेला ह�ने, कुराकानी गन� गनु�ह�दैन । 

5_ कोिभड-१९ बाट सं�िमत परी�ाथ�ह�को लािग िवशेष परी�ा के��को �यव�था ग�रने ह�दँा सं�िमत उ�मेदवारह�ले यस काया�लयको फोन नं. ०८२-५२२८२५, मो.नं. 

९८६०१८६९५३ वा E-mail: dang@psc.gov.np मा स�पक�  गरी जानकारी गराउनु पन�छ । 

 

 
 

        ..............................   ............................. 
        स�तोष कुमार चौधरी         दगुा��साद पराजुली 

          शाखा अिधकृत         उपसिचव 

 


