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रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी(अप्राविधिक), नायि सबु्बा िा सो सरह पदको प्रथम चरणको प्रधियोधििात्मक 

धिखिि परीक्षाको परीक्षा केन्द्र िोवकएको सूचना । 

सूचना नम्बर :- २८/०७३-७४ 

सूचना प्रकाशन धमधििः-२०७३/११/१८  

          िोक सेिा आयोि, मध्यपखिमाञ्चि क्षेत्रीय धनदेशनािय, सिेुिको वि.नं.१४२०२-१४२०७/२०७३-७४(ििुा िथा समािेशी), 
नेपाि न्द्याय/प्रशासन सेिा (संयकु्त र एवककृि), रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी (अप्राविधिक), नायब सबु्बा िा सो सरह पदको िाधि परीक्षा केन्द्र दाङ रािी Online 
मार्फ ि दरिास्ि र्ाराम स्िीकृि िराएका सम्पूणफ उम्मेदिारहरुको पवहिो चरणको प्रधियोधििात्मक धिखिि परीक्षा पूिफ धनिाफररि परीक्षा कायफक्रम अनसुार 
देहायका परीक्षा केन्द्रहरुमा सन्द्चािन हनु ेभएको व्यहोरा सम्िखन्द्िि सबैको जानकारीको िाधि यो सूचना प्रकाखशि िररएको छ । 

प्रथम चरणको धिखिि परीक्षा कायफक्रम 

परीक्षा प्रणािीिः बस्ििुि  विषयिः सामान्द्य ज्ञान र सामान्द्य बौविक परीक्षण  परीक्षा धमधि र समयिः २०७३/११/२८ ििे, ददनको १.०० बजे देखि शरुु  

पूणाफङ्किः-१००            (समायाििीिः-४५ धमनटे) 
परीक्षा केन्द्रहरु 

 

 

रष्टव्यिः १. प्रिेश पत्र विना परीक्षामा सहभािी िराइने छैन। 

२. प्रिेश पत्र उम्मेदिार आरै्िे आफ्नोUser Account बाट Loge in िरी Home मा Click िने,E-admit Cardमा Click िने Payment status को Complete Choose िरी Search माClick िने र 
आरु्िे परीक्षा ददन चाहेको  वि..नं.माClick िरी प्रिेश पत्र Print िने। 

३. प्रिेश पत्रको प्रधिधिवप आिश्यक पने उम्मेदिारिे परीक्षा धमधि भन्द्दा एक ददन अिाधि नै  िोक सेिा आयोि, राप्ती अञ्चि कायाफिय,ििुसीपरु,दाङमा िोवकएको दस्िरु धिरी प्रिेश पत्रको 
प्रधिधिवप अधनिायफ रुपमा धिइसक्न ुपनेछ। 

४. परीक्षा कोठा पत्ता ििाउने प्रयोजनका िाधि उम्मेदिारिे परीक्षा शरुु हनुभुन्द्दा १ घण्टा अिाधि नै परीक्षा भिनमा पिुी सक्न ुपनेछ। 

५. उत्तर पखुस्िकामा कािो मसी भएको किम/िटपेन मात्र प्रयोि िनुफ पनेछ। 

६.  परीक्षा अिधि भर मोिाइि र्ोन धनषेि िररएको छ। 

 
 

(धनमकान्द्ि आचायफ)                                   (कृष्ण प्रसाद आचायफ)                        (ओमबहादरु िड्का) 
    ना.स.ु                                            शािा अधिकृि                                  धनदेशक   

क्र.सं. रोि नम्बर परीक्षाथी 
संख्या 

परीक्षा केन्द्र 

देखि  सम्म 

१ 335591 ३३५७९० २०० श्री राप्ती बबई क्याम्पस,  माधथल्िो ििा,  ̔‘क‘ केन्द्र,ििुसीपरु, दाङ । 

२ 335791 335990 २०० श्री राप्ती बबई क्याम्पस,   िल्िो ििा,  ̔‘ि‘ केन्द्र,ििुसीपरु, दाङ । 

३ 335991 336190 २०० श्री राप्ती बबई क्याम्पस,  खशक्षा भिन, 'ि'  केन्द्र, ििुसीपरु, दाङ । 

४ 336191 336390 २०० श्री मा.वि.ििुसीपरु सेन्द्टर, पूिफ िर्फ को भिन, ‘क‘ केन्द्र ििुसीपरु, दाङ । 

५ 336391 336590 २०० श्री मा.वि.ििुसीपरु सेन्द्टर, दखक्षण िर्फ को भिन, ‘ि‘ केन्द्र ििुसीपरु, दाङ । 

६ 336591 336790 २०० श्री  वहमाि एकेिेमी बोधिफङ स्कूि, धसधनयर ब्िक, रजौरा, दाङ । 

७ 336791 336990 २०० श्री िोरिा मा.वि., ‘क‘ केन्द्र, बरुिािााँउ, ििुसीपरु, दाङ । 

८ 336991 337190 २०० श्री िोरिा मा.वि., ‘ि‘ केन्द्र, बरुिािााँउ, ििुसीपरु, दाङ । 

९ 337191 337390 २०० श्री पखब्िक ज्ञान ज्योिी स्कुि, ‘क‘ केन्द्र, बरुिािााँउ, ििुसीपरु, दाङ । 

१० 337391 337590 २०० श्री पखब्िक ज्ञान ज्योिी स्कुि, ‘ि‘ केन्द्र, बरुिािााँउ, ििुसीपरु, दाङ । 

११ 337591 337790 २०० श्री ििुसी आिासीय मा.वि.,उत्तर िर्फ को भिन, ‘क‘ केन्द्र,ििुसीपरु, दाङ । 

१२ 337791 337990 २०० श्री ििुसी आिासीय मा.वि.,दखक्षण िर्फ को भिन,  ‘ि‘ केन्द्र,ििुसीपरु, दाङ । 

१३ 337991 338190 २०० श्री ग्रटे अरधनको मा.वि., ििुसीपरु, दाङ । 

१४ 338191 338247 ५७ श्री आइिीएि बोधिफङ स्कुि, ििुसीपरु, दाङ । 


