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ना.सु. वा सो सरह पदको प्रथम चरणको ललखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. ८७/०७५-७६, लमलत २०७५/१1/१३
लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाालयको ववज्ञापन नं . 13802-13806/075-76, (िुला तथा समावेशी), न्याय
सेवा, न्याय/सरकारी ववकल समूह, रा.प.अनं. प्रथम, ना.सु. वा सो सरह (अप्राववलिक) पदमा लोक सेवा आयोग, बुटवल
कायाालय, बुटवल परीक्षा केन्र रािी Online दरिास्त फाराम स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरूको लनम्न लमलत र समयमा
लनम्नानुसारका परीक्षा भवनहरूमा प्रथम चरणको प्रलतयोलगतात्मक ललखित परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्ित सबैको
ु न्दा कम्तीमा एक घण्टा
जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरू हुनभ
अगावै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एकीन गनुह
ा न
ु अनुरोि छ । प्रवेश-पत्र ववना परीक्षामा सखम्मललत नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र डाउनलोड गरी अलनवाया रूपमा आफूसाथ ललइा परीक्षा भवनमा उपखस्थत हुन समेत सूखचत गररएको छ ।

प्रथम चरणको ललखित परीक्षा कायाक्रम
पत्र
प्रथम

ववषय

परीक्षा प्रणाली

परीक्षा लमलत र समय

सामान्य ज्ञान र समान्य बौविक परीक्षण

वस्तुगत

२०७५/१1/२5 गते शलनबार,

(General Knowledge & General Mental Ability Test)

बहुवैकखपपक

लबहान ११.०० बजे

समय
45 लमनेट

परीक्षा भवन
उम्मेदवार

क्र.सं .

रोल नम्बर दे खि सम्म

1

रोल नं. ३०००२४ दे खि ३००४४६ सम्म

200 जना

बुटवल मा.वव., पारीबुटवल, बुटवल

२

रोल नं. 300447 दे खि 300776 सम्म

200 जना

लक्ष्मी मा.वव., लक्ष्मीनगर, बुटवल

३

रोल नं. 300777 दे खि 301015 सम्म

200 जना

ज्ञानोदय मा.वव., पुपचोक, बुटवल

४

रोल नं. 301016 दे खि 301217 सम्म

200 जना

कान्ती मा.वव.,हाटबजार लाइान, बुटवल (क)

5

रोल नं. 301218 दे खि 301462 सम्म

200 जना

कान्ती मा.वव.,हाटबजार लाइान, बुटवल (ि)

६

रोल नं. 301463 दे खि 301724 सम्म

200 जना

कान्ती मा.वव.,हाटबजार लाइान, बुटवल (ग)

७

रोल नं. 301725 दे खि 302014 सम्म

200 जना

लतलोत्तमा मा.वव., नेपालगंज रोड, बुटवल

८

रोल नं. 302015 दे खि 302254 सम्म

200 जना

एम्स कलेज, राजमागा चौराहा, काललकानगर, बुटवल

९

रोल नं. 302255 दे खि 302574 सम्म

200 जना

अक्सफोडा मा.वव., सुख्िानगर, बुटवल (क)

10

रोल नं. 302575 दे खि 302814 सम्म

200 जना

अक्सफोडा मा.वव., सुख्िानगर, बुटवल (ि)

11

रोल नं. 302815 दे खि 303039 सम्म

225 जना

लसिेश्वर लाल कुमारी मा.वव., ददपनगर, बुटवल (क)

232 जना

लसिेश्वर लाल कुमारी मा.वव., ददपनगर, बुटवल (ि)

12

रोल नं. 303040 भन्दा मालथ बुटवल परीक्षा
केन्र भरी फाराम स्वीकृत गराउने सबै

परीक्षा भवन

सं ख्या

रष्टव्यः

क) आयोगको पूवा सूचना ववना लनिााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थलगत हुनछ
े ैन ।
ि) परीक्षा भवनमा क्यालकुलेटर र मोबाइल प्रयोग गना पाइने छै न ।
ग) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।

घ) परीक्षाथीले अलनवाया रूपमा आफ्नो प्रवेशपत्र ललइा परीक्षा भवनमा जानुपनेछ ।

.............................
(नारायण प्रसाद गौतम)
शािा अलिकृत

ङ) अन्यत्र परीक्षा केन्र रािी दरिास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरूलाइा मालथ उपलेखित परीक्षा केन्रमा सखम्मललत गराइाने छै न ।

