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रा.प.ततृीय शे्रणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राववधिक) पदहरुको 
 परीक्षा केन्द्र तोवकएको सूचना ! 

 

सूचना नं.  :-  २०/०७३-०७४ 

सूचना प्रकाशन धिधत :- २०७३/१०/२० गते 
 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगर, काठिाडौको वव.नं.१६६८३-१६६८९/०७३-७४(खलुा तथा सिावेशी) 
रा.प.ततृीय शे्रणी (अप्राववधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरहका पदको लाधग परीक्षा केन्द्र दाङ राखी Online िार्ा त दरखास्त र्ाराि 
स्वीकृत गराएका सम्पूणा उम्िेदवारहरुको पवहलो चरणको  प्रधतयोधगतात्िक धलखखत परीक्षा पूवा धनिााररत परीक्षा कायाक्रि अनसुार धनम्न 
धिधत, सिय र स्थानिा सन्द्चालन हनुे भएकाले सम्वखन्द्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । 

 

धलखखत परीक्षा कायाक्रि   

 

परीक्षा प्रणाली  :- संयकु्त र एकीकृत                  परीक्षा धिधत  :- २०७३/१०/२९ गते           सिय  :-ददनको २ :०० बजे   
 

 
 

रष्टव्यः-    १. प्रवेश पत्र ववना परीक्षािा सहभागी गराइने छैन। 

२. प्रवेश पत्र उम्िेदवार आरै्ले आफ्नो User Account बाट Log- in गरी Home िा Click गने, E-admit Card  िा Click गने,  Payment 

status को   Complete Choose गरी  Search  िा Click गने र आरु्ले परीक्षा ददन चाहेको  वव..नं. िा Click गरी प्रवेश पत्र Print गने। 

३. प्रवेश पत्रको प्रधतधलवप आवश्यक पने उम्िेदवारले परीक्षा धिधत भन्द्दा एक ददन अगाधड नै  लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कायाालय, 
तलुसीपरु, दाङिा तोवकएको दस्तरु धतरी.प्रवेश पत्रको प्रधतधलवप अधनवाया रुपिा धलइसक्न ुपनेछ। 

४. परीक्षा कोठा पत्ता लगाउन ेप्रयोजनका लाधग उम्िेदवारुले परीक्षा शरुु हनुभुन्द्दा १ घण्टा अगाधड नै परीक्षा भवनिा पगुी सक्न ुपनेछ। 

५. उत्तर पखुस्तकािा कालो िसी भएको कलि/डटपेन िात्र प्रयोग गनुा पनेछ। 

   ६.  परीक्षा अवधि भर िोवाइल र्ोन धनषेि गररएको छ। 

 
 
 

(धनिकान्द्त आचाया)                        (कृष्ण प्रसाद आचाया)                      (ओिबहादरु खड्का) 

    ना.स.ु                                 शाखा अधिकृत                             धनदेशक 

क्र.
सं. 

ववज्ञापन नं. पद तथा शे्रणी उम्िेदवार संख्या परीक्षाथी 
संख्या 

परीक्षा भवन कै. 
रोल नं. देखख रोल नं. सम्ि 

१ 

वव.नं.१६६८३-
१६६८९/०७३-७४ 

(खलुा तथा सिावेशी) 

शाखा अधिकृत 

 वा सो सरह  
(अप्राववधिक) 

रा.प.ततृीय शे्रणी 

१५१२४४ १५१४०३ १६० 
श्री राप्ती बबई क्याम्पस, तल्लो 
तला,  ̔क‘ केन्द्र,तलुसीपरु, दाङ । 

 

२ 
१५१४०४ १५१५६३ १६० 

श्री राप्ती बबई क्याम्पस,िाधथल्लो 
तला,  ̔ख‘ केन्द्र,तलुसीपरु, दाङ । 

 

३ 
१५१५६४ १५१६६९ १०६ 

श्री राप्ती बबई क्याम्पस, वटनको 
भवन, तलुसीपरु, दाङ । 

 

जम्िा परीक्षाथी संख्या ४२६   


