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अप्राववधिक खररदार वा सो सरहका पदको परीक्षा केन्द्र तोककएको 

सूचना न.ं ९८/०७३-७४, मित िः२०७४/०३/१८गते 

 

लोक सेवा आयोग, राप् ी अञ्चल कायाालय, ुलसीपरु,दाङको वव.न.ं१४८०२-१४८०४/०७३-७४(आ.प्र.), रा.प.अन.ंद्धि ीय शे्रणी, खररदार वा सो 
सरह(अप्राववधिक)  र्ा  दाङ परीक्षाकेन्द्र राखख दरखास्  स्वीकृ  भएका उम्िेदवारहरुको मलखख  परीक्षा  था वव.न.ं१४८०५-१४८१०/०७३-७४(खुला  था सिावेशी), 

रा.प.अन.ंद्धि ीय शे्रणी, खररदार वा सो सरह(अप्राववधिक)पदिा दाङ परीक्षा केन्द्र बाट प्रथि चरणको परीक्षािा उविणा भएका उम्िेदवारहरुको द्धि ीय चरणको 
मलखख  परीक्षा पवुा तनिाारी  परीक्षा कायाक्रि अनसुार तनम्न मित ,सिय र स्थानिा सन्द्चालन हुने भएकाले सम्वन्न्द्ि  सबकैो जानकारीको लागी यो सूचना 
प्रकामश  गररएको छ । 
  १.आन्द्तररक प्रततयोधगता तर्ा कोोः-   ललखखत परीक्षा कायाक्रम 

   

 
 

२. वव.न.ं१४८०५-१४८१०/०७३-७४(खुला तथा समाबेशी) तर्ा कोोः- 

 

पत्र ववषय परीक्षा लमतत परीक्षा समय 

द्बब ीय पत्र(सब ैसेवा सिूहका लाधग) ववज्ञान र गखित २०७४/०३/३१ ददनको ११.०० बजे 
  ृीय पत्र(सब ैसेवा सिहूका लाधग) सामाजिक अध्ययन तथा कायाालय सञ्चालन २०७४/०३/३१ ददनको २.०० बजे 

 
                                         

द्बबतीय चरिका परीक्षाथी संख्या  तथा परीक्षा केन्द्र 

 

क्र.सं. रोल न.ं उम्मेदवार संख्या परीक्षा भवन कै. 

१ ३००००२ देखख ३००८३५ सम्ि । २०० श्री राप् ी बबई क्याम्पस, िाधथल्लो  ला, ̔क‘ केन्द्र,  ुलसीपरु, दाङ ।  

२ ३००८४० देखख ३०१५३८ सम्ि । 200 श्री राप् ी बबई क्याम्पस,  ल्लो  ला,  ‘ख‘ केन्द्र,  ुलसीपरु, दाङ ।  

३ ३०१५४१ देखख ३०२२२० सम्ि । २०० श्री राप् ी बबई क्याम्पस, मशक्षा भवन, ̔ग‘  ुलसीपरु, दाङ ।  

४ ३०२२२१ देखख ३०३०३५ सम्ि । २०० श्री िा.वव.  ुलसीपुर सेन्द्टर, पूवा  र्ा को भवन, ̔क‘ केन्द्र  ुलसीपुर, दाङ ।  

५ ३०३०३९ देखख ३०३८९० सम्ि । २०० श्री िा.वव.  ुलसीपुर सेन्द्टर, दक्षक्षण  र्ा को भवन, ̔ख‘  केन्द्र  ुलसीपुर,  दाङ ।  

६ ३०३८९६ देखख ३०४१८७ सम्ि । ८० श्री िा.वव.  ुलसीपुर सेन्द्टर, उिर  र्ा को भवन, ̔ग‘ केन्द्र  ुलसीपुर,  दाङ ।  

७ ३०४१९० दखख ३०४९८७ सम्ि । २०० श्री आइडीएल बोर्ड ाङ स्कुल,  ुलसीपुर,  दाङ ।  

 
 

द््टव्योः १. प्रवेश पत्र ववना परीक्षािा सहभागी गराइने छैन। 
२. प्रवेश पत्र उम्िेदवार आरै्ले आफ्नो User Account बाट Loge in गरी Home िा Click गने,E-admit Cardिा Click गने Payment statusको Complete Choose गरी Search िाClick         

गने र आरु्ले परीक्षा ददन चाहेको  वव.नं.िा Click गरी प्रवेश पत्र Print गने। 
३. प्रवेश पत्रको प्रत लीवप आवश्यक पने उम्िेदवारले परीक्षा मित  भन्द्दा एक ददन अगार्ड नै  लोक सेवा आयोग, राप् ी अञ्चल कायाालय, ुलसीपुर,दाङिा  ोककएको दस् ुर 
त री.प्रवेश पत्रको प्रत लीवप अतनवाया रुपिा मलइ सक्नु पनेछ। 

४. परीक्षा कोठा पिा लगाउने प्रयोजनका लागी उम्िेदवार परीक्षा शुरु हुनु भन्द्दा १ घण्टा अगाडी नै परीक्षा भवनिा पुगी सक्नु पनेछ। 
५. उिर पुन्स् कािा कालो िसी िात्र प्रयोग गनुा पनेछ। 
६. परीक्षा अवधि भर िोवाइल र्ोन तनषेि गरीएको छ। 
 

 
 

        (तनिकान्द्  आचाया)                                   (दीपककुिार आचाया)                               (किल ज्ञवाली) 

           ना.सु.                                              ना.सु.                                                                        शाखा अधिकृ  

क्र.सं
. 

वव.न.ं पद, सेवा, समूह परीक्षा लमतत र समय परीक्षा भवन कै. 

प्रथम पत्र 

(सामान्द्य ज्ञान र सामाजिक 
अध्ययन) 

द्बबतीय पत्र 

(सेवा सम्बन्द्िी) 

१ १४८०२/०७३-७४ र्डठ्ठा, न्द्याय,न्द्याय २०७४/०३/२४ ग े  

ववहान ८.०० बजे  
२०७४/०३/२४ ग े  

ददनको ४.०० बजे 
श्री िा.वव.  ुलसीपुर सेन्द्टर 

 ुलसीपुर, दाङ । 
यो पदिा 
दरखास्  ददने 
सबै उम्िेदवारहरु 

२ १४८०३/०७३-७४ खररदार, प्रशासन, सािान्द्य 
प्रशासन 

२०७४/०३/२६ ग े  

ववहान ८.०० बजे 
२०७४/०३/२६ ग े  

ददनको ४.०० बजे 
श्री िा.वव.  ुलसीपुर सेन्द्टर 

 ुलसीपुर, दाङ । 
यो पदिा 
दरखास्  ददने 
सबै उम्िेदवारहरु 

३ १४८०४/०७३-७४ सहलेखापाल, प्रशासन, लेखा २०७४/०३/२७ ग े  

ववहान ८.०० बजे 
२०७४/०३/२७ ग े  

ददनको ४.०० बजे 
श्री िा.वव.  ुलसीपुर सेन्द्टर 

 ुलसीपुर, दाङ । 
यो पदिा 
दरखास्  ददने 
सबै उम्िेदवारहरु 


