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((परीक्षापरीक्षा  शाखा)शाखा)                                                                          बुटवल, रूपन्देहीबुटवल, रूपन्देही 

रा.प. तृतीय शे्रणी (अप्राववविक), शाखा अविकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको 

वलवखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना । 
 

सचूना न.ं १२१/०७९-८०,  वमवत २०७९।११।१७ गते 
 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालयको ववज्ञापन नं. १६६९६-१६७०२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राववविक), 

सयंुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्द्तगात, शाखा अविकृत वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्र राखी Online दरखास्त फाराम 

स्वीकृत भएका र परीक्षा केन्द्र पररवतान गरर बुटवल कायम भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको प्रवतयोवगतात्मक वलवखत परीक्षा 

पवूावनिााररत कायाक्रम अनसुार दहेायको वमवत, समय र स्थानमा सञ् चालन हेने भएकोले सम््वन्द्ित स्ोको नानकारीको लावग यो सचूना 

प्रकाशन गररएको छ । परीक्षाथीहरुले पालना गनुा पन े वनयमहरु रष्टव्य १ मा उल्लेख गररएको छ । 
 

वलवखत परीक्षा कायाक्रम 

पत्र ववषय पूणााङ्क 
परीक्षा 

प्रणाली 
परीक्षा वमवत समय 

परीक्षा 

अववि 

प्रथम 
प्रशासवनक अवभरुची परीक्षण 

(Administrative Aptitude Test) 
१०० 

वस्तगुत 

(्हेवोकवल्पक) 
२०७९।१२।०४ गते 

ववहान 

११:०० ्ने 

१ घण्टा 

३० वमनेट 
 

वलवखत परीक्षा भवन 

क्र.सं. 
रोल नं. परीक्षाथी 

संख्या 
परीक्षा भवन 

देवख सम्म 

1.  ५५०००१ ५५०२०० २०० श्री ऊवनरवसंह मा.वव., मोना्गर, ्टुवल (केन्द्र-क) 

2.  ५५०२०१ ५५०४०० २०० श्री ऊवनरवसंह मा.वव., मोना्गर, ्टुवल (केन्द्र-ख) 

3.  ५५०४०१ ५५०६०० २०० श्री वतलोत्तमा मा.वव., नेपालगञ् नरो,, ्टुवल 

4.  ५५०६०१ ५५०८०० २०० श्री ननता मा.वव., रामनगर, ्टुवल  

5.  ५५०८०१ ५५१०२० २२० श्री ्टुवल कावलका क्याम्पस, रामनगर, ्टुवल (केन्द्र-क) 

6.  ५५१०२१ ५५१२४० २२० श्री ्टुवल कावलका क्याम्पस, रामनगर, ्टुवल (केन्द्र-ख) 

7.  ५५१२४१ 
बााँकी सबै र परीक्षा केन्र पररवतान गरर 

बुटवल कायम भएका सबै उम्मेदवार श्री ्टुवल कावलका क्याम्पस, रामनगर, ्टुवल (केन्द्र-ग) 
 

रष्टव्य १:- 

१. उम्मेदवारले उत्तरपवुस्तकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनछे । 

२. प्रवेश-पत्र ववना कुनो पवन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सवम्मवलत गराइने छोन साथो उम्मेदवारले प्रवेशपत्र सँगो आफ्नो नागरीकता वा 

नेपाल सरकार्ाट नारी भएको फोटो सवहतको कुनो सक् कलो पररचयपत्र अवनवाया रुपमा वलई आउनपुनछे । 

३. परीक्षा भवनमा झोला, मो्ाईल फोन तथा अन्द्य इलेक्रोवनक व,भाइसहरु लोनान वनषेि गररएको छ । 

४. परीक्षा सञ् चालन हेने वदन अप्रत्यावशत ववदा पना गएमा पवन आयोगको पवूा सचूना ववना वनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा 

कायाक्रम स्थवगत हेनछेोन । 

 
 

(मञ् न ुभषुाल) 

नाय् सबु् ् ा 

         (कृष्ण प्रसाद हेमागाई)ं 

         शाखा अविकृत 

           (ध्यान कुमार थापा) 

                   उपसवचव 
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