लोक सेवा आयोग

बुटवल कायाालय
(परीक्षा शाखा)

बुटवल, रूपन्दे ही

 ०७१-540207, 071-551328 फ्याक्स नं - ०7१-547807 वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः lumbini@psc.gov.np

स्थानीय तहको अधिकृत स्तर छै ठौं तह (अप्राववधिक) वा सो सरह पदको प्रथम चरणको
धलखखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. 113/075-76 धमधत 2076/03/26

यस कायाालयको ववज्ञापन नम्बर 13814-13815/075-76 (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन
र लेखा समूह, छै ठौं तह, अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदमा बुटवल परीक्षा केन्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने
उम्मेदवारहरूको धनम्न धमधत र समयमा धनम्नानुसारका परीक्षा भवनहरूमा प्रथम चरणको प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षा सञ्चालन
हुने भएकोले सम्बखन्ित सबै को जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । तोवकएको

परीक्षा भवन बाहे क अन्य

ु न्दा
परीक्षा भवनहरूमा कुनै पधन उम्मेदवारहरूलाइा सखम्मधलत नगराइने भएकोले तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरू हुनभ
कम्तीमा एक घण्टा अगावै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एकीन गनुह
ा न
ु अनुरोि छ । प्रवेश-पत्र धबना परीक्षामा सखम्मधलत
नगराइने हुुँदा प्रवेश-पत्र डाउनलोड गरी सोको वप्रन्ट समेत अधनवाया रूपमा आफूसाथ धलइा जानुहन
ु सूखचत गररएको छ ।
प्रथम चरणको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
पत्र

लिषर्
प्रशासनिक अनिरूची परीक्षण

प्रथम

(Administrative Aptitude Test)

परीक्षा प्रणािी
वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न

परीक्षा लमलत र समर्

अिलि

२०७६/०४/०३ गते शुक्रबार

१ घण्टा ३० नमिे ट

नििको ४.०० बजे

परीक्षा केन्द्र
क्र.सं.

रोि नम्बर

उम्मेदिार संख्या

परीक्षा भिन

१

५५०००१ दे खख ५५०२०० सम्म

२०० जना

श्री जनता मा.वव., रामनगर, आमी क्याम्प अगाडी, बुटवल

२

५५०2०१ दे खख ५५०4०० सम्म

२०० जना

श्री अक्सफोडा मा.वव., सुख्खानगर, बुटवल (क)

३

५५०4०१ दे खख ५५०6०० सम्म

२०० जना

श्री अक्सफोडा मा.वव., सुख्खानगर, बुटवल (ख)

४

५५०6०१ दे खख ५५०825 सम्म

२२५ जना

श्री धसद्धेश्वर लाल कुमारी मा.वव., ददपनगर, बुटवल (क)

५

५५०826 दे खख माधथका सबै

बाुँकी सबै

श्री धसद्धेश्वर लाल कुमारी मा.वव., ददपनगर, बुटवल (ख)

रष्टव्यः
क) आयोगको पूव ा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थधगत हुनेछैन ।
ख) परीक्षा भवनमा मोबाइल धनषेि गररएको छ ।
ग) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।
घ) परीक्षाथीले अधनवाया रूपमा आफ्नो प्रवेशपत्र धलइा परीक्षा भवनमा जानुपनेछ ।

ङ) अन्यत्र परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरूलाइा माधथ उल्लेखखत परीक्षा केन्रमा सखम्मधलत गराइाने छै न ।

........................
(पुष्पराज खनाल)
शाखा अधिकृत

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

