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पाना नं. 1 

(परीक्षा शाखा) बुटवल, रूपन्देही 

 

रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राववविक), नायब सुब्बा वा सो सरहका ववविन्न पदहरुको  

वलवखत परीक्षाको परीक्षा िवन कायम गररएको सूचना ।  
 

सचूना नं. १२०/२०७९-८०, वमवत: २०७९।११।१३ 

 

लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाालय, बुटवलको दहेायको विज्ञापन न ं.,  ेेिा  ेूहह  पपेूहह   पदको बुटवल केन्द्र  ाखी अनलाइन द खास्त फा ाू स्िीकृत भएका 

पम्ूदेिा हरुको प्रवतयोवितात्ूक वलवखत प ीक्षा पहिव वनर्ावर त प ीक्षा कायवक्रूअनुे ा  वनम्न वूवत, ेूय   स्थानूा ेञ् चालन हेने भएकोले ेम््वन्द्र्त े ो्को नानका ीको लावि यो 

ेहचना प्रकाशन िर एको छ । प ीक्षाथीहरुले पालना िनुवपने वनयूहरु रष् टव्य १ ूा पल्लेख िर एको छ । 
 

परीक्षा कायाक्रम तथा परीक्षा िवन   
 

 

क्र.सं. ववज्ञापन नं. 
पद/सेवा/समूह/ 

उपसमूह/तह/शे्रणी 

परीक्षा वमवत, समय र अववि 
रोल नं. 

परीक्षाथी 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

प्रथम पत्र वितीय पत्र 

1.  
१३९०७-१३९०९/०७८-७९ 

(खलुा तथा समावेशी) 

सरे्भक्षक, नेपाल इञ् ि., 
सरे्भ, रा.प.अनं. प्रथम 

२०७९।११।२८ गते, 
ववहान ७:०० बिे 

(४५ ममनेट) 

२०७९।११।२८ गते, 
ववहान ८:१५ बिे 

(२ घण्टा १५ ममनेट) 

बटुवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त 
स्वीकृत र्भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरु 

लोक सेवा आयोग बटुवल 
कायाणलयको परीक्षा हल 

2.  
१३९१३-१३९१६/०७८-७९ 

(खलुा तथा समावेशी) 

कम््यटुर अपरेटर, नेपाल 
ववववध, रा.प.अनं. प्रथम 

२०७९।११।२९ गते, 
ववहान ७:०० बिे 

(४५ ममनेट) 

२०७९।११।२९ गते, 
ववहान ८:१५ बिे 

(२ घण्टा १५ ममनेट) 

५५०0०१ देञ्ख 
५५०२०० सम्म 

२०० िना 
श्री ज्ञानोदय मा.वव., 
पलुचोक, बटुवल (केन्द्र-क) 

५५०२०१ देञ्ख मामथका सम्पूर्ण 
उम्मेदवारहरु 

श्री ज्ञानोदय मा.वव., 
पलुचोक, बटुवल (केन्द्र-ख) 

3.  
१३९02-१३९04/०७८-७९ 

(खलुा तथा समावेशी) 

सब इञ् िमनयर, नेपाल 
इञ् ि. मसमर्भल, हाइवे, 
रा.प.अनं. प्रथम 

२०७९।११।३० गते, 
ववहान ७:०० बिे 

(४५ ममनेट) 

२०७९।११।३० गते, 
ववहान ८:१५ बिे 

(२ घण्टा १५ ममनेट) 

५५०0०१ देञ्ख 
५५०२०० सम्म 

२०० िना 
श्री ज्ञानोदय मा.वव., 
पलुचोक, बटुवल (केन्द्र-क) 

५५०२०१ देञ्ख मामथका सम्पूर्ण 
उम्मेदवारहरु 

श्री ज्ञानोदय मा.वव., 
पलुचोक, बटुवल (केन्द्र-ख) 
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(परीक्षा शाखा) बुटवल, रूपन्देही 

क्र.सं. ववज्ञापन नं. 
पद/सेवा/समूह/ 

उपसमूह/तह/शे्रणी 

परीक्षा वमवत, समय र अववि 
रोल नं. 

परीक्षाथी 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

प्रथम पत्र वितीय पत्र 

4.  
१३९१2/०७८-७९  

(आ.ि.) 

रे िर, नेपाल वन, नेपा. 
एण्ड वा.ला., रा.प.अनं. 
प्रथम 

२०७९।१२।०१ गते, 
ववहान ७:०० बिे 

(४५ ममनेट) 

२०७९।१२।०१ गते, 
ववहान ८:१५ बिे 

(२ घण्टा १५ ममनेट) 

बटुवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त 
स्वीकृत र्भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरु 

लोक सेवा आयोग बटुवल 
कायाणलयको परीक्षा हल 

5.  
१३९0१/०७८-७९  

(खलुा) 

सपुररवेक्षक, नेपाल 
आमथणक योिना तथा 
तथ्याङ्क, रा.प.अनं. प्रथम 

२०७९।१२।०३ गते, 
ववहान ७:०० बिे 

(४५ ममनेट) 

२०७९।१२।०३ गते, 
ववहान ८:१५ बिे 

(२ घण्टा १५ ममनेट) 

बटुवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त 
स्वीकृत र्भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरु 

लोक सेवा आयोग बटुवल 
कायाणलयको परीक्षा हल 

6.  
१३९05/०७८-७९  

(आ.ि.) 

मसमनयर मेकामनक्स, 
नेपाल इञ् ि. 
मेकामनकल, मन.उ.स., 
रा.प.अनं. प्रथम 

२०७९।१२।०९ गते, 
ववहान ७:०० बिे 

(४५ ममनेट) 

२०७९।१२।०९ गते, 
ववहान ८:१५ बिे 

(२ घण्टा १५ ममनेट) 

बटुवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त 
स्वीकृत र्भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरु 

लोक सेवा आयोग बटुवल 
कायाणलयको परीक्षा हल 

7.  
१३९१०-१३९११/०७८-७९ 

(खलुा तथा मधेसी) 

पश ुस्वास्थ्य प्राववमधक, 
नेपाल कृवि, रे्भटेररनरी, 
रा.प.अनं. प्रथम 

२०७९।१२।१० गते, 
ववहान ७:०० बिे 

(४५ ममनेट) 

२०७९।१२।१० गते, 
ववहान ८:१५ बिे 

(२ घण्टा १५ ममनेट) 

बटुवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त 
स्वीकृत र्भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरु 

लोक सेवा आयोग बटुवल 
कायाणलयको परीक्षा हल 

8.  
१३९१७/०७८-७९  

(मधेसी) 

प्राववमधक सहायक, नेपाल 
ञ्शक्षा, ञ्शक्षा प्रशासन, 
मनरीक्षर्, रा.प.अनं. प्रथम 

२०७९।१२।११ गते, 
ववहान ७:०० बिे 

(४५ ममनेट) 

२०७९।१२।११ गते, 
ववहान ८:१५ बिे 

(२ घण्टा १५ ममनेट) 

बटुवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त 
स्वीकृत र्भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरु 

िनता मा.वव., रामनगर, 
बटुवल 

9.  
१३९०६/०७८-७९  

(खलुा) 

इलेञ्क्िमसयन, नेपाल 
इञ् ि., इलेञ्क्िकल, 
िनरल इलेञ्क्िकल, 
रा.प.अनं. प्रथम 

२०७९।१२।१२ गते, 
ववहान ७:०० बिे 

(४५ ममनेट) 

२०७९।१२।१२ गते, 
ववहान ८:१५ बिे 

(२ घण्टा १५ ममनेट) 

बटुवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त 
स्वीकृत र्भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरु 

लोक सेवा आयोग बटुवल 
कायाणलयको परीक्षा हल 
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(परीक्षा शाखा) बुटवल, रूपन्देही 

रष्टव्य १:- 

१. पम्ूदेिा ले पत्त पवुस्तकाूा कालो ूेी भएको डटपेन/कलू ूात्र प्रयोि िनुवपनेछ । 

२. िस्तिुत ्हेपत्त  (Multiple Choice) प्रश् नको पत्त  ले्दा अं्नेी हूलो अक्ष  (Capital Letter) ूा A, B, C, D  ूा लेवखएको पत्त लाई ूात्र ूान्द्यता वदइनेछ ।  

३. प्रिशे-पत्र विना कुनो पवन पम्ूदेिा लाई प ीक्षाूा ेवम्ूवलत नि ाईने हेुँदा प्रिशे-पत्र अवनिायव रुपूा ेाथूा वलई प ीक्षा ेञ् चालन हेनभुन्द्दा कवम्तूा १ घण्टा अिािो 

प ीक्षा भिनूा आइपगु्न ुपनेछ । 

४. प ीक्षा भिनूा ूो्ाईल फोन तथा अन्द्य इलेक्ट्रोवनक वडभाइेहरु लोनान वनषरे् िर एको छ । 

५. प ीक्षा ेञ् चालन हेने वदन अप्रत्यावशत विदा पनव िएूा पवन आयोिको पहिव ेहचना विना वनर्ावर त कायवक्रू अनुे ा को प ीक्षा स्थवित हेनेछोन । 

६. प ीक्षाूा ेम््वन्द्र्त वनकाय्ाट ना ी भएको प्रिेशपत्र ेुँिो आफ्नो नागरीकता वा नेपाल सरकारबाट जारी िएको फोटो सवहतको कुनै सक् कलै पररचयपत्र 

अवनिायव रुपूा वलई आपनपुनेछ । 

 

 

 

 

 

       (विनय कुूा   म्तेल) 

          कम््यटु  अप ेट  

 (कृष्ण प्रेाद हेूािाई ं) 

शाखा अवर्कृत 

 (ध्यान कुूा  थापा) 

                                          पपेवचि 
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