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ख�रदार वा सो सरह (अ�ा�व�धक) पद (

सूचना नं

यस काया�लयको �व�ापन न�बर 14403-14407/०७६

ख�रदार वा सो सरह पदमा दाङ पर��ा के�� राखी दरखा�त फाराम �वीकृत भएका

को कारण �थ�गत गर�एकोमा लोक सेवा आयोगको �म�त 

आयोगबाट �वीकृत सं�मणको �वशेष अव�थामा पर��ा 

समयमा �न�नानसुारका पर��ा भवनह�मा ��तयो�गता�मक 

प� �वषय 

��तीय �व�ान र गिणत 

ततृीय  सामािजक अ�ययन तथा काया�लय संचालन
 

�.सं. उ�मेदवारह�को रोल नं 

1 610001-610367 

2 610369-610849 

3 610850-611294 

4 611295-611681 

5 611682-611904 

6 611905-612266 

7 612267-612577 

���य १ :- 

1. पर��ा स�ालन हनेु �दन अ��यािशत �वदा पन� गएमा प�न

2. पर��ामा कालो मसी मा� �योग गनु�पन�छ । 

3. दाङ पर��ा के�� बाहेक अ�य� पर��ा के��का पर��ाथ�ह�लाई पर��ामा सामेल गराईने छैन ।

4. पर��ा भवनमा झोला, मोवाइल फोन, �या�कुलेटर तथा अ�य इले

5. व�तगतु बहबैुकि�पक ��को उ�र ले�दा अङ�जेी ठुलो अ�र 

6. गलत उ�र �दएमा २०% अ� क�ा ग�रनेछ । 

7. �वेश प� �वना कुनैप�न उ�मेदवारलाई पर��ामा स

पर��ाभवनमा आइप�ुन ुपन�छ । 

8.  पर��ामा �वेश-प� सँगै आ�नो नाग�रकता वा नेपाल सरकारबाट जार� भएको फोटो 

���य २:- को�भड-१९ सं�मणबाट सरुि�त रहन पर��ाथ�

1. पर��ा के��मा �वेश गनु� अिघ उ�मेदवार �वयंले

2. उ�मेदवारले पर��ा के�� �वशे गदा� र �न�कदा 

3. पर��ामा ख�टएका जनशि�ले �दएको �नद�शनको पू

4.  पर��ाथ�ह� पर��ा के��मा �वेश गदा�, बा�हर �न�कदा

5. पर��ाथ�ह� समूहमा भेला हनुे, कुराकानी गन� गनु� हुँदैन

6.  उ�मेदवारह�ले आ�नो �वा��य अव�थाको बारेमा आयोगको 

7. को�भड-१९ बाट सं��मत पर��ाथ�ह�का ला�ग

082-520013 मा स�पक�  गर� अ��म जानकार� �दन ुपन�छ ।
 

                ......................  

(देवराज उपा�याय)  

    ख�रदार                             

 

लोक सेवा आयोग 

दाङ काया�लय 
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(खलुा तथा समावेशी) ��तीय चरणको पूव� �थ�गत

कायम ग�रएको सूचना 

सूचना नं. ०२/०७८-७९, �म�त २०७८/०४/०3 
०७६-७७ (खलुा तथा समावशेी), ��तयो�गता�मक �लिखत पर��ा अ�त

राखी दरखा�त फाराम �वीकृत भएका उ�मेदवारह�को �लिखत पर��ा काय��म 

�म�त २०७८/०३/१४ गतेको �नण�यबाट नेपाल सरकारले तोकेको �वा

शेष अव�थामा पर��ा (स�ालन तथा �यव�थापन) स�बि�ध मापद�ड, २०७७ (ते�ो संशोधन

ता�मक �लिखत पर��ा स�ालन हनुे भएकोले स�बि�धत सबकैो जानकार�को ला�ग

पर��ा काय��म 

पर��ा �णाल� पर��ा �म�त र समय

व�तगुत (वहवुैकि�पक ��) 2078/04/16 गते �वहान 

सामािजक अ�ययन तथा काया�लय संचालन �वषयगत 2078/04/16 गते �वहान 

�लिखत पर��ा भवन 

सं�या पर��ा भवन 

610367  100 जना �ी �टे अर�नको मा.�व., तलुसीपरु, दाङ। 

130 जना �ी मा�य�मक �व�ालय तलुसीपरु से�टर, के�� 

120 जना �ी मा�य�मक �व�ालय तलुसीपरु से�टर के�� 

100 जना �ी महे�� मा�य�मक �व�ालय, के�� (क) तलुसीपरु

100 जना �ी महे�� मा�य�मक �व�ालय, के�� (ख) तलुसीपरु

150 जना �ी रा�ी बबई �या�पस, के�� (क) तलुसीपरु

80 जना �ी रा�ी बबई �या�पस, के�� (ख) तलुसीपरु, 

गएमा प�न आयोगको पूव� सूचना �वना �नधा��रत काय��म अनसुारको पर��ा 

दाङ पर��ा के�� बाहेक अ�य� पर��ा के��का पर��ाथ�ह�लाई पर��ामा सामेल गराईने छैन । 

�या�कुलेटर तथा अ�य इले��ो�नक �डभाइसह� लैजान �नषधे ग�रएको छ  । 

उ�र ले�दा अङ�जेी ठुलो अ�र (A, B, C, D) लेिखएको उ�रलाई मा� मा� मा�यता �दईनेछ ।

 

पर��ामा सि�म�लत नगराइने हुँदा �वेशप� अ�नवाय� �पमा साथमा �लई पर��ा संचालन हु

कता वा नेपाल सरकारबाट जार� भएको फोटो स�हतको कुनै  प�रचयप� अ�नवाय�

थ�ले अ�नवाय� पालना गनु�पन� थप �वषयह� 

उ�मेदवार �वयंले  कि�तमा मा�स, �या�नटाइजर तथा आ�नो ला�ग खानेपानीको �यव�था ग

 �भडभाड नगर�कन एकआपसमा भौ�तक दूर� कायम गनु� पन�छ । 

शनको पूण� पालना गनु�पन�छ । 

बा�हर �न�कदा, शौचालय �योग गनु�पदा� �भडभाड न�गरकन दूर� कायम गर� �मैसंग तो�कएको �थानमा जानपुन� छ ।

न� गनु� हुँदैन । 

अव�थाको बारेमा आयोगको Web Site  मा गई �व�तुीय मा�यमबाट को�भड स�ब�धी

ह�का ला�ग �वशेष के��को �यव�था ग�रने हुँदा सं��मत पर��ाथ�ले आफू सं��मत भएको �यहोरा काया�लयको टेल�फोन नं

मा स�पक�  गर� अ��म जानकार� �दन ुपन�छ । 

       

       

                                                                                        

इमेलdang@psc.gov.np 

 

तलुसीपरु, दाङ 

व� �थ�गत  �लिखत पर��ाको पर��ा भवन 

अ�तग�त राजप� अनं�कत ��तीय �ेणी (अ��व�धक), 

 यस पूव��व��यापी �पमा फै�लएको को�भड-१९ 

तोकेको �वा��य सरु�ा स�बि�ध मापद�ड र लोक सेवा 

संशोधन) को पालना गन�गराउने गर� �न�न �म�त र 

सबैको जानकार�को ला�ग यो सूचना �काशन 

पर��ा �म�त र समय अव�ध 

गते �वहान 7:30 बजे १ घ�टा 

गते �वहान 9:30 बजे 2 घ�टा ३० �मनेट 

के�� (क) तलुसीपरु, दाङ । 

के�� (ख), तलुसीपरु, दाङ 

तलुसीपरु, दाङ । 

तलुसीपरु, दाङ । 

तलुसीपरु, दाङ । 

तलुसीपरु, दाङ । 

रको पर��ा �थ�गत हनेुछैन । 

लेिखएको उ�रलाई मा� मा� मा�यता �दईनेछ । 

पर��ा संचालन हनुभु�दा क�तीमा १ घ�टा अगाव ै

�नवाय� �पमा �लई आउनपुन�छ । 

खानेपानीको �यव�था गनु� पन�छ । 

गर� �मैसंग तो�कएको �थानमा जानपुन� छ । 

�ब�धी �वयं घोषणा फाराम भनु� पन�छ। 

सं��मत भएको �यहोरा काया�लयको टेल�फोन नं. 

  ...................... 

           (पवन कुमार �त�म�सेना) 

                                                                 उपसिचव 




