
  

लोकलोक  सेवासेवा  आयोगआयोग  

  बुटवलबुटवल  कायाालयकायाालय   

  
 
 
 

 

फोन:  ०७१-५५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स नं:  ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः  www.psc.gov.np, इमेलः butwal@psc.gov.np 
     पाना नं. ~ 1 ~ 

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

रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (अप्राद्ववद्विक), खररदार वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको  

द्वलद्वखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सचूना । 

 

सचूना नं. ८१/०७९/८०, द्वमद्वत: २०७९।०८।०८ गते 
 

लोक सेवा आयोग, बटुवल कायाालय, बटुवलको ववज्ञापन नं. १३८१०-१३८१५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), सयंुक्त र एकीकृत 

परीक्षा प्रणाली अन्तगात,  रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राववविक), खररदार वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्र राखी वमवत 

२०७९।०६।०८ गते सञ् चावलत प्रथम चरणको प्रवतयोवगतात्मक वलवखत परीक्षा उत्तीणा भएका उम्मेदवाहरुको द्वितीय चरण (वितीय र ततृीय 

पत्र) को वलवखत परीक्षा पवूा प्रकावित परीक्षा कायाक्रम अनसुार दहेायको वमवत, समय र स्थानमा सञ् चालन हुन ेभएकोले सम्बवन्ित सबैको 

जानकारीको लावग यो सचूना प्रकािन गररएको छ । परीक्षाथीहरुले पालना गनुा पन े वनयमहरु रष्टव्य १ र २ मा उल्लेख गररएको छ । 
 

द्ववज्ञापन नं.: १३८१०-१३८१५/०७७-७८ (खलुा तथा समावेिी)  पद: खररदार वा सो सरह  शे्रणी: रा.प.अनं. वितीय 
 

द्वलद्वखत पररक्षा कायाक्रम 

क्र.स.ं पत्र द्ववषय पररक्षा प्रणाली परीक्षा द्वमद्वत र समय अवद्वि 

१. 

वितीय 
कायाालय व्यवस्थापन 

(Office Management) 

ववषयगत 

(Subjective) 

२०७९/०८/२३ गते, 

वदनको २:०० बजे 
२ घण्टा ३० वमनटे 

ततृीय 
काया ज्ञान सम्बन्िी 

(Job Knowledge Related) 

ववषयगत 

(Subjective) 

२०७९/०८/२४ गते, 

वदनको २:०० बजे 
२ घण्टा ३० वमनटे 

 

द्वलद्वखत पररक्षा भवन 

क्र.स.ं 
रोल नं. परीक्षाथी 

सखं्या 
परीक्षा भवन 

देद्वख सम्म 

१.  ५५०००२ ५५२०२० २१८ श्री वसद्धाथा गौतमबदु्ध क्याम्पस, हाटबजारलाइन, बटुवल (केन्र-क) 

२.  ५५२०२३ ५५२७१८ २१८ श्री वसद्धाथा गौतमबदु्ध क्याम्पस, हाटबजारलाइन, बटुवल (केन्र-ख) 

३.  ५५२७२० ५५३६७८ २२८ श्री ज्ञानोदय मा.वव., पलुचोक, बटुवल (केन्र-क) 

४.  ५५३६८३ ५५४५५० २१२ श्री ज्ञानोदय मा.वव., पलुचोक, बटुवल (केन्र-ख) 
     

                        

 

रष्टव्य १:- 

१. उम्मदेवारले उत्तरपवुस्तकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

२. प्रविे-पत्र ववना कुनै पवन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सवम्मवलत गराइने छैन साथै उम्मदेवारले प्रविेपत्र सँग ैआफ्नो 

नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो सद्वहतको कुनै सक् कलै पररचयपत्र अवनवाया रुपमा 

वलई आउनपुनेछ । 

३. परीक्षा भवनमा झोला, मोबाईल फोन तथा अन्य इलेक्रोवनक वडभाइसहरु लैजान वनषिे गररएको छ । 

४. परीक्षा सञ् चालन हुने वदन अप्रत्यावित ववदा पना गएमा पवन आयोगको पवूा सचूना ववना वनिााररत कायाक्रम 

अनसुारको परीक्षा कायाक्रम स्थवगत हुनेछैन । 

 

http://www.psc.gov.np/
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रष्टव्य २:-  कोद्वभड-१९ संक्रमणबाट सुरद्वक्षत रहन परीक्षाथीले अद्वनवाया पालना गनुापने थप द्ववषयहरु 

१. परीक्षा केन्रमा प्रविे गनुा अवघ उम्मदेवारले अवनवाया मास्क लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यावनटाइजर तथा 

खानेपानी समते वलई आउनपुनेछ । 

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा प्रवेि गदाा, बावहर वनस्कँदा र िौचालय प्रयोग गनुापदाा वभडभाड नगरीकन एक 

आपसमा २ (दुई) वमटरको दरूी कायम गरी क्रमैसँग तोवकएको स्थानमा जानपुनेछ । 

३. परीक्षाथीहरु समहुमा भलेा हुने, कुराकानी गने गनुाहुदनै । 

४. कोवभड-१९ बाट संक्रवमत परीक्षाथीहरुका लावग लोक सेवा आयोग वटुवल कायाालय, बटुवलको द्ववशेष परीक्षा 

हलमा परीक्षा केन्रको व्यबस्था गररएको हुदँा संक्रवमत परीक्षाथीले (फो.नं. ०७१-५५१३२८, ५४०२०७) मा पवूा 

जानकारी वदई उक्त वविषे परीक्षा केन्रबाट मात्र परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन ्। 

५. परीक्षामा खवटएका जनिवक्तले वदएको वनदिेनको पणूा पालना गनुापनेछ । 

 

 

 

 

 
 (ववजय कुमार रम्तेल) 

    कम््यटुर अपरेटर 

         (रञ् जन रे्मी) 

         नायब सबु्बा 

        (कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं 

             िाखा अविकृत 
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