
  

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 (आ.व. २०७७-७८ तर्ा को)  

प्रथम चरणको द्वलद्वखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सचूना । 

 

सचूना न.ं ३६/०७९/८०,  द्वमद्वत: २०७९।०५।२६ गते 
 

लोक सेवा आयोग, बटुवल कायाालय, बटुवलको ववज्ञापन नं. १३८१०-१३८१५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय 

श्रेणी (अप्राववविक), सयंुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तगात, खररदार वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्र राखी अनलाइनबाट  

दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको 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 पने  

वनयमहरु रष्टव्य १ र २ मा उल्लेख गररएको छ ।  
 

साथै यो आ.व. ०७७/७८ को ववज्ञापनको परीक्षा भएकोले सोही अनुसार प्रवेश पत्र यकीन गरी परीक्षा केन्द्रमा उपवथथत हुनसमेत यसै सूचनाद्वारा 

जानकारी गराइन्द्छ ।  
 

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

 

द्वलद्वखत पररक्षा कायाक्रम 

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

१. 
सामान्य ज्ञान तथा आिारभतू 

कायाालय सीप परीक्षण 
वस्तगुत बहुवैकवल्पक प्रश् न 

२०७९/०६/०८ गते, 

वबहान ११:०० बजे 
४५ वमनटे 

 

द्वलद्वखत पररक्षा भवन 

क्र.स.ं 
रोल नं. परीक्षाथी 

सखं्या 
परीक्षा भवन 

देद्वख सम्म 

१.  ५५०००१ ५५०२०० २०० श्री कावन्त मा.वव., हाटबजार लाइन, बटुवल (केन्र-क) 

२.  ५५०२०१ ५५०४०० २०० श्री कावन्त मा.वव., हाटबजार लाइन, बटुवल (केन्र-ख) 

३.  ५५०४०१ ५५०६०० २०० श्री वसद्धाथा गौतम बदु्ध क्याम्पस, हाटबजार लाइन, बटुवल (केन्र-क) 

४.  ५५०६०१ ५५०८०० २०० श्री वसद्धाथा गौतम बदु्ध क्याम्पस, हाटबजार लाइन, बटुवल (केन्र-ख) 

५.  ५५०८०१ ५५१००० २०० श्री ज्ञानोदय मा.वव., पलुचोक, बटुवल (केन्र-क) 

६.  ५५१००१ ५५१२०० २०० श्री ज्ञानोदय मा.वव., पलुचोक, बटुवल (केन्र-ख) 

७.  ५५१२०१ ५५१४०० २०० श्री बटुवल मा.वव., पारर, बटुवल 

८.  ५५१४०१ ५५१६०० २०० श्री उवजरवसंह मा.वव., मनैाबगर, बटुवल (केन्र-क) 

९.  ५५१६०१ ५५१८०० २०० श्री उवजरवसंह मा.वव., मनैाबगर, बटुवल (केन्र-ख) 

१०.  ५५१८०१ ५५२००० २०० श्री वतलोत्तमा मा.वव., नेपालगञ् जरो,, बटुवल 

११.  ५५२००१ ५५२२०० २०० श्री लक्ष्मी मा.वव., लक्ष्मीनगर, बटुवल 

१२.  ५५२२०१ ५५२४०० २०० श्री वसदे्धश् वर लालकुमारी मा.वव., विपनगर, बटुवल (केन्र-क) 

१३.  ५५२४०१ ५५२६०० २०० श्री वसदे्धश् वर लालकुमारी मा.वव., विपनगर, बटुवल (केन्र-ख) 

१४.  ५५२६०१ ५५२८०० २०० श्री कावलका मानवज्ञान मा.वव., सेक्टर-१, कावलकानगर, बटुवल (केन्र-क) 

http://www.psc.gov.np/
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क्र.स.ं 
रोल नं. परीक्षाथी 

सखं्या 
परीक्षा भवन 

देद्वख सम्म 

१५.  ५५२८०१ ५५३००० २०० श्री कावलका मानवज्ञान मा.वव., सेक्टर-१, कावलकानगर, बटुवल (केन्र-ख) 

१६.  ५५३००१ ५५३२०० २०० श्री कावलका मानवज्ञान मा.वव., सके्टर-१, कावलकानगर, बटुवल (केन्र-ग) 

१७.  ५५३२०१ ५५३४०० २०० श्री जनता मा.वव., रामनगर, बटुवल 

१८.  ५५३४०१ ५५३६०० २०० श्री कावलका मानवज्ञान मा.वव., सेक्टर-२, रामनगर, बुटवल (केन्र-क) 

१९.  ५५३६०१ ५५३८०० २०० श्री कावलका मानवज्ञान मा.वव., सेक्टर-२, रामनगर, बटुवल (केन्र-ख) 

२०.  ५५३८०१ ५५४०५० २५० श्री बटुवल कावलका क्याम्पस, रामनगर, बटुवल (केन्र-क) 

२१.  ५५४०५१ ५५४३०० २५० श्री बटुवल कावलका क्याम्पस, रामनगर, बटुवल (केन्र-ख) 

२२.  ५५४३०१ ५५४५५० २५० श्री बटुवल कावलका क्याम्पस, रामनगर, बटुवल (केन्र-ग) 
 

रष्टव्य १:- 

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

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

नागरीकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको र्ोटो सद्वहतको कुनै सक् कलै पररचयप्र अवनवाया रुपमा वलई 

आउनपुनेछ । 

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

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

अनसुारको परीक्षा कायाक्रम स्थवगत हुनेछैन । 

 

रष्टव्य २:-  कोद्वभड-१९ संक्रमणबाट सुरद्वक्षत रहन परीक्षाथीले अद्वनवाया पालना गनुापने थप द्ववषयहरु 

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

खानेपानी समते वलई आउनपुनेछ । 

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा प्रविे गदाा, बावहर वनस्कँदा र िौचालय प्रयोग गनुापदाा वभ,भा, नगरीकन एक आपसमा 

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

३. परीक्षाथीहरु समहुमा भलेा हुने, कुराकानी गने गनुाहुदनै । 

४. कोवभ,-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 रम् तेल) 

 कम््यटुर अपरेटर 

(बालकृष्ण पौ,ेल) 

 िाखा अविकृत 

           (ध्यान कुमार थापा) 

                      उपसवचव 
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