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पर��ा भवन कायम ग�रएको सूचना ।

सूचना नं.70

लोक सेवा आयोग, के���य काया�लय

तथा समावेशी), लेखापर��ण/�यव�था�पका

�ेणी(अ�ा�व�धक), शाखा अ�धकृत वा सो सरह

फाराम �वीकृत गराएका स�पूण� उ�मेदवारह�को 

पर��ा काय��म अनसुार �न�न �म�त, 

ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ ।

 

�.सं. �वषय पूणा�

१ 
�शास�नक अ�भ�ची 

पर��ण 
१००

रोल नः 

देिख 

131228 134235

 

���यः  

 �वेशप� �वना उ�मेदवारलाई पर��ामा सि�म�लत नगराईने भएकोले

आउनपुन�छ । 

 पर��ामा कोठा प�ा लगाउने �योजनका ला�ग उ�मेदवारह�

भवनमा उपि�थत भइस�नपुन�छ ।

 उ�रपिु�तकामा अ�नवाय� �पमा 

 पर��ा भवनमा मोबाइल �नषेध ग�रएको छ ।

 पर��ा भवनमा मोवाइल फोन र �यालकुलेटर �योग गन� �नषेध ग�रएको छ ।

 �वेशप�को ��त�ल�प आव�यक पन� उ� मे

आयोग, दाङ काया�लय, तलुसीपरुमा 

पन�छ । 

 
 

    (द�पककुमार आचाय�)                      

   ना.स.ु                              

 

लोक सेवा आयोग 

दाङ काया�लय 

तलुसीपरु दाङ 
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पर��ा भवन कायम ग�रएको सूचना । 

70/०७५-७६, �म�तः२०७५/१०/14 गते 

 

के���य काया�लय,अनामनगर,काठमाडौको �व.नं.१६६८१

�यव�था�पका-संसद सेवाको संय�ु र एक�कृत पर��ा �णाल� अ�तग�

शाखा अ�धकृत वा सो सरह पदको ला�ग पर��ा के�� दाङ राखी 

फाराम �वीकृत गराएका स�पूण� उ�मेदवारह�को प�हलो चरणको  ��तयो�गता�मक �लिखत पर��ा पूव� �नधा��रत 

, समय र �थानमा स�ालन हनुे भएकाले स�वि�धत सबैको 

ग�रएको छ । 

�लिखत पर��ा काय��म 

पूणा�� पर��ा �णाल� �म�त/समय 

१०० व�तगुत 
२०७५/१०/२६ गते 

�दनको २.०० बजे

पर��ा के��ः दाङ 

उ�मेदवार सं�या 
स�म 

134235 73 जना 

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

ने �योजनका ला�ग उ�मेदवारह� पर��ा समय भ�दा 

भवनमा उपि�थत भइस�नपुन�छ । 

उ�रपिु�तकामा अ�नवाय� �पमा कालो मसीको �योग गनु�पन�छ । 

पर��ा भवनमा मोबाइल �नषेध ग�रएको छ । 

पर��ा भवनमा मोवाइल फोन र �यालकुलेटर �योग गन� �नषेध ग�रएको छ ।

�वेशप�को ��त�ल�प आव�यक पन� उ� मेदवारह�ले पर��ा �म�त भ�दा एक �दन अगाडी नै लोक सेवा 

तलुसीपरुमा तो�कएको द�तरु �तर� �वेश प�को ��त�लपी अ�नवाय� �लइस�न ु

)                      (कमल �वाल�) 

                           शाखा अ�धकृत    

rapti@psc.gov.np 

 

६८१-१६६८६/०७५-७६(खलुा 

एक�कृत पर��ा �णाल� अ�तग�त रा.प.ततृीय 

ला�ग पर��ा के�� दाङ राखी Online माफ� त दरखा�त 

��तयो�गता�मक �लिखत पर��ा पूव� �नधा��रत 

लन हनेु भएकाले स�वि�धत सबैको जानकार�को 

अव�ध 

गते 

बजे 
१ घ�टा ३० �मनेट 

पर��ा भवन 

रा�ी बबई �या�पस, 

तलुसीपरु, दाङ । 

अ�नवाय� �पमा �वेशप� �लई 

पर��ा समय भ�दा 1 घ�टा अगावै पर��ा 

पर��ा भवनमा मोवाइल फोन र �यालकुलेटर �योग गन� �नषेध ग�रएको छ । 

दवारह�ले पर��ा �म�त भ�दा एक �दन अगाडी नै लोक सेवा 

तो�कएको द�तरु �तर� �वेश प�को ��त�लपी अ�नवाय� �लइस�न ु

 ओमबहादरु ख�का 

     उपसिचव 


