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ना.स.ु वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको ललखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. 91/०७५-७६, लमलत २०७५/१2/१0 

 

 लोक सेवा आयोग, बटुवल कायाालयको ववज्ञापन नं. 13802-13806/075-76, (िलुा तथा समावेशी), न्याय 

सेवा, न्याय/सरकारी ववकल समूह, रा.प.अनं. प्रथम, ना.स.ु वा सो सरह (अप्राववलिक) पदको लोक सेवा आयोग, बटुवल 

कायाालय, बटुवल परीक्षा केन्र रािी Online दरिास्त फाराम स्वीकृत भर्ा प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीणा भएका उम्मेदवारहरूको 

लालग मात्र लनम्न लमलत र समयमा लनम्नानसुारका परीक्षा भवनहरूमा द्वितीय चरणको प्रलतयोलगता्मक ललखित परीक्षा स्ालन 

हनुे भएकोले सम्बखन्ित सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुू 

हनुभुन्दा कम्तीमा एक घण्टा अगावै पगुी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एकीन गनुाहनु अनरुोि छ । प्रवेश-पत्र ववना परीक्षामा 

सखम्मललत नगरार्ने हुुँदा प्रवेश-पत्र डाउनलोड गरी अलनवाया रूपमा आफूसाथ ललर्ा परीक्षा भवनमा उपखस्थत हनु समेत सूखचत 

गररएको छ । 

द्वितीय चरणको ललखित परीक्षा कायाक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा लमलत र समय समय 

द्वितीय सामाखजक आलथाक अवस्था ववषयगत  २०७6/01/07 गते शलनबार, लबहान ११.०० बजे २ घण्टा ३० लमनटे 

ततृीय ऐखछछक ववषय वस्तगुत 2076/01/07 गते शलनबार, द्वदनको 3.00 बजे १ घण्टा 
 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. ऐखछछक प्राखज्ञक ववषय  
उम्मेदवार 
संख्या 

परीक्षा भवन 

1 
ऐखछछक ववषय राजनैलतक शास्त्र (179 जना) र खशक्षा 

(12 जना) भएका उम्मेदवारहरू 
191 जना श्री लसद्धेश्वर लाल कुमारी मा.वव., द्वदपनगर, बटुवल (क) 

२ 
ऐखछछक ववषय अथाशास्त्र (63 जना), व्यवस्थापन र 
लेिा (22 जना), जनसंख्या अध्ययन (६३ जना) र 

ववज्ञान (५ जना) भएका उम्मेदवारहरू 
153 जना श्री लसद्धेश्वर लाल कुमारी मा.वव., द्वदपनगर, बटुवल (ि) 

 

 

रष्टव्यः 
क) परीक्षा स्ालन हनु ेद्वदन अप्र्याखशत ववदा पना गएमा पलन आयोगको पूवा सूचना ववना लनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थलगत हनुेछैन । 

ि) प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीणा नभएका उम्मेदवारहरूलार्ा परीक्षामा समावशे गरार्ने छैन । 

ग) परीक्षा भवनमा  मोबार्ल लनषिे गररएको छ । 

घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

ङ) परीक्षाथीले अलनवाया रूपमा आफ्नो प्रवशेपत्र ललर्ा परीक्षा भवनमा जानपुनेछ । 

च) अन्यत्र परीक्षा केन्र रािी दरिास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरूलार्ा मालथ उल्लेखित परीक्षा केन्रमा सखम्मललत गरार्ाने छैन । 

............................. 
(एकनारायण शमाा) 

उप-सखचव 


