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तुलसीपुर, दाङ 

िलिखत परी�ाको परी�ा भवन कायम ग�रएको सचूना । 
सूचना नं. २०/०७७-७८, िमितः२०७७/०९/१२ गते 

 

लोक सेवा आयोग, बुटवल काया�लय, बुटवलको ि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 �थम चरण परी�ामा सि�मिलत भई सफल भएका 
उ��दवारह�को िन�न िमित र  समयमा िन�नानुसारको परी�ा भवनमा ि�तीय चरणको �ितयोिगता�मक िलिखत परी�ा स�चालन ह�ने भएकोले 
स�बि�धत सबैको जानकारीको लािग यो सचूना �कािशत ग�रएको छ ।  

 
ि�तीय चरणको िलिखत परी�ा काय��म र परी�ा भवन 

�.स.ं िवषय, सेवा, समूह 
परी�ा िमित र 

समय 

रोल नं. परी�ाथ� 
सं�या 

परी�ा के�� 
देिख स�म 

१. 

ि�तीय प�: 
(समसामियक 

अ�ययन र साव�जिनक 
सेवा �यव�थापन), 

�याय, �शासन, लेखा 
र राज� समहू 

२०७७।०९।२६ गते 
िदनको १:०० बजे 

सबै समूहमा दरखा�त 
िदने उ�मेदवारह� 

७० जना रा�ी बबई �या�पस, (क) के��, तुलसीपुर, दाङ । 

६१०००२ ६१०७९० ११० जना रा�ी बबई �या�पस, (ख) के��, तुलसीपुर, दाङ । 

६१०८५७ ६११८३० १०० जना रा�ी बबई �या�पस, (ग) के��, तुलसीपुर, दाङ । 

६११८४२ ६१२८३९ ९३ जना रा�ी बबई �या�पस, (घ) के��, तुलसीपुर, दाङ । 

२. 

तृतीय प�: (सेवा-
समूह स�ब�धी) 
�याय/कानुन/ 

सरकारी विकल 
समूह 

२०७७।०९।२७ गते 
िदनको १:०० बजे 

सबै समूहमा दरखा�त 
िदने उ�मेदवारह� 

७० जना रा�ी बबई �या�पस, (क) के��, तुलसीपुर, दाङ । 

६१००११ ६१२७०४ १०१ जना रा�ी बबई �या�पस, (ख) के��, तुलसीपुर, दाङ । 

३. 
तृतीय प�: (सेवा-
समूह स�ब�धी) 

सा.�शासन समूह 

२०७७।०९।२८ गते 
िदनको १:०० बजे 

सबै समूहमा दरखा�त 
िदने उ�मेदवारह� 

७० जना रा�ी बबई �या�पस, (क) के��, तुलसीपुर, दाङ । 

६१०००२ ६१०८८६ १०० जना रा�ी बबई �या�पस, (ख) के��, तुलसीपुर, दाङ । 
६१०८८७ ६१२०९६ १०० जना रा�ी बबई �या�पस, (ग) के��, तुलसीपुर, दाङ । 
६१२१०३ ६१२८३९ ५६ जना रा�ी बबई �या�पस, (घ) के��, तुलसीपुर, दाङ । 

४. 
तृतीय प�: (सेवा-
समूह स�ब�धी) 

लेखा समूह 

२०७७।०९।२९ गते 
िदनको १:०० बजे 

सबै समूहमा दरखा�त 
िदने उ�मेदवारह� 

७० जना रा�ी बबई �या�पस, (क) के��, तुलसीपुर, दाङ । 

६१०००२ ६१२६७७ १०६ जना रा�ी बबई �या�पस, (ख) के��, तुलसीपुर, दाङ । 

५. 
तृतीय प�: (सेवा-
समूह स�ब�धी) 

राज� समूह 

२०७७।१०।०२ गते 
िदनको १:०० बजे 

सबै समूहमा दरखा�त 
िदने उ�मेदवारह� 

७० जना रा�ी बबई �या�पस, (क) के��, तुलसीपुर, दाङ । 

६१०००२ ६११६३४ १०० जना रा�ी बबई �या�पस, (ख) के��, तुलसीपुर, दाङ । 

६११६३६ ६१२८३९  ६५ जना रा�ी बबई �या�पस, (ग) के��, 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 । 
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तुलसीपुर, दाङ 

 

���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 �वयंले 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 �वशे गदा�, बािहर िन�कदा, शौचालय �योग गनु�पदा� िभडभाड नग�रकन  क�तीमा दईु िमटरको दरूी कायम गरी �मसैँग 

तोिकएको �थानमा जानपुन�छ । 

4_ परी�ाथ�ह� समहूमा भेलाह�ने, कुराकानी गन� गनु�ह�दनै । 

5_ उ�रपिु�तका बझुाउँदा उ�रपुि�तकामा रहकेो खाली �थान काटी बुझाउनु पन�छ । 

6_ परी�ाथ�ले उ�रपिु�तका बुझाउँदा आ�नो उ�रपि�तका ग�ती गरी उ�रपि�तका बुझाई ह�ता�र गरी बािहर जान ुपन�छ । 

7_ 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 । 

 
 
 
 ............................  ................................... ...................................... 
         धन बहादरु डाँगी  कृ�णराज िगरी  दगुा��साद पराजुली  
        क��यटुर अपरेटर  नायब सु�बा  उपसिचव 


