लोक सेवा आयोग
बुटवल कायाालय
बुटवल, रुपन्दे ही

फोनः ०७१-५४०२०७, 551328 फ्याक्सः ०71-547807 Email: lumbini@psc.gov.np Website: www.psc.gov.np

शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको धलखखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम
गररएको सूचना
सूचना नं. 10३/०७५-७६, धमधत २०७6/०३/१२
लोक सेवा आयोग, केन्रीय कायाालयको ववज्ञापन नं. 16689-16692/075-76, (खुला तथा
समावेशी), नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्रावित तृतीय श्रे णी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राववधिक) पदमा बुटवल र
दाङ्ग परीक्षा केन्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गरार्ा प्रथम चरणको परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरूको लाधग
मात्र धनम्न धमधत र समयमा धनम्नानुसारको परीक्षा भवनमा द्वितीय चरणको प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षा सञ्चालन
हुने भएकोले सम्बखन्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । तोवकएको परीक्षा भवनमा
ु न्दा कम्तीमा एक घण्टा अगावै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एकीन गनुह
परीक्षा शुरू हुनभ
ा न
ु अनुरोि छ ।
ुँ ा प्रवेश-पत्र डाउनलोड गरी अधनवाया रूपमा आफूसाथ धलर्ा जानुहन
प्रवेश-पत्र ववना परीक्षामा सखम्मधलत नगरार्ने हुद
ु
सूखचत गररएको छ ।
द्वितीय चरणको धलखखत परीक्षा कायाक्रम
पत्र

ववषय

द्वितीय

शासन प्रणाली

तृतीय

परीक्षा

परीक्षा धमधत र समय

समय

ववषयगत

२०७6/०3/२5 गते द्वदनको 1.०० बजे

३ घण्टा

समसामवयक ववषय

ववषयगत

२०७6/०3/२6 गते द्वदनको 1.०० बजे

३ घण्टा

Extra Paper I

अं ग्रज
े ी भाषा

ववषयगत

२०७6/०3/२7 गते द्वदनको 1.०० बजे

३ घण्टा

Extra Paper II

परराष्ट्र नीधत र अन्तराावष्ट्रय सम्बन्ि

ववषयगत

२०७6/०3/२8 गते द्वदनको 1.०० बजे

३ घण्टा

प्रणाली

परीक्षा भवन
क्र.सं .

रोल नम्बर दे खख सम्म

उम्मेदवार सं ख्या

परीक्षा भवन

73 जना

श्री धसद्धेश्वर लाल कुमारी मा.वव., द्वदपनगर, बुटवल

बुटवल र दाङ्ग परीक्षा केन्र बाट प्रथम
1

चरणको परीक्षामा सफल भएका सबै
उम्मेदवारहरू

रष्टव्यः
क)

आयोगको पूव ा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थधगत हुनछ
े ैन ।

ग)

परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।

ख)
घ)
ङ)

परीक्षा भवनमा मोबार्ल धनषेि गररएको छ ।

परीक्षाथीले अधनवाया रूपमा आफ्नो प्रवेशपत्र धलर्ा परीक्षा भवनमा जानुपनेछ ।

अन्यत्र परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरूलार्ा माधथ उल्लेखखत परीक्षा केन्रमा सखम्मधलत गरार्ाने छै न ।
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.......................

(पुष्पराज खनाल)

(एकनारायण शमाा)
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