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रा.प.अन.ं प्रथम श्रेणी (अप्राविविक), नायब सबु् बा िा सो सरह पदको वितीय चरणको  

विवित परीक्षाको परीक्षा भिन कायम गररएको सचूना । 

 

(सचूना नं. ९८/०७८/७९  मिमि: २०७९।०२।०९ गिे) 
 

िोक सेिा आयोग, बटुिि कायाािय, बटुििको विज्ञापन नं. १३८०२-१३८०८/०७७-७८ (ििुा तथा समािेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी 

(अप्राविविक), एकीकृत तथा संयकु्त परीक्षा प्रणािी अन्तगात, नायब सबु्बा िा सो सरह पदको िावग बुटवल परीक्षा केन्द्र रािी वमवत 

२०७८।४।३० गत ेसञ् चािन भएको प्रथम चरणको (सामान्य ज्ञान र सामान्य बौविक परीक्षण) परीक्षा उत्तीणा भएका उम्मेदिारहरुको वितीय 

चरणको वितीय र ततृीय पत्रको प्रवतयोवगतात्मक विवित परीक्षा दहेायको वमवत, समय र स्थानमा सञ् चािन हुने भएकोिे सम्बवन्ित सबैको 

जानकारीको िावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । परीक्षाथीहरुिे पािना गनुा पन े वनयमहरु रष्टव्य १ र २ मा उल्िेि गररएको छ । 
 

पुनश् च:  द्वितीय र तृतीय पत्रको परीक्षा केन्द्र फरक/फरक पर्नसक्रे् भएकोले आफ् र्ो से ा सह अ ुर्ासारको परीक्षा भ र् यद्वकर् गर्ानअुर् ुर्ारोध छ । साथै यो 

परीक्षा  आ. . २०७७/७८ हा द्व ज्ञाद्वपत पदको परीक्षा भएकोले सोअी द्व ज्ञापर्को प्र े  पत्र द्वल  पपद्वथथत अुर्ाअुर् सहेत जार्कारी गराइन्द्छ । (प्रथह 

चरणको द्वलद्वित र्द्वतजा अेर्न यअााँ द्वक्लक गर्ानअोला ।) 

 

परीक्षा काययक्रि 

(क)  मििीय पत्र (सबै सेवा सिूहको लामग) 

क्र.स.ं मवषय परीक्षा मिमि सिय अवमि 

१. समसामवयक अध्ययन र सािाजवनक सेिा व्यिस्थापन २०७९/०२/२१ गत े वबहान ७:०० बज े २ घण्टा ३० वमनेट 

 

(ख)  िृिीय पत्र (सेवा सिूहको लामग) 

क्र.स.ं सेवा/सिूह मवषय परीक्षा मिमि सिय अवमि 

१. प्रशासन, सामान्य प्रशासन 

सेिा समहू सम्बन्िी 

२०७९/०२/२२ गत े

वबहान ७:०० बज े २ घण्टा ३० वमनेट 
२. प्रशासन, िेिा र िेिापरीक्षण २०७९/०२/२३ गत े

३. प्रशासन, राजश् ि २०७९/०२/२४ गत े

४. न्याय, न्याय, सरकारी िकीि २०७९/०२/२५ गत े

 

परीक्षा भवन 

(क)  मििीय पत्र (सबै सेवा सिूहका लामग): वमवत २०७९/०२/२१ गते । 
                                    

क्र.स.ं 
उम्िेदवारहरुको रोल नं. परीक्षार्थी 

सखं्या 
परीक्षा भवन 

देमख सम्ि 

१.  ५५०००१ ५५०५९७ २०० श्री जनता मा.वि., रामनगर, बटुिि 

२.  ५५०६०२ ५५१०७३ २०० श्री प्रगवत मा.वि., दवेिनगर, (प्रगवतनगर), बटुिि 

३.  ५५१०८० ५५२०३८ २०० श्री अक्सफोर्ा मा.वि., सखु्िानगर, बटुिि (केन्र-क) 

४.  ५५२०५२ ५५३७३६ २०० श्री अक्सफोर्ा मा.वि., सखु्िानगर, बटुिि (केन्र-ि) 

५.  ५५३७३७ ५५५४३० २०० श्री एम्स किेज, काविकानगर, बटुिि 

६.  ५५५४३६ ५५६१४० २३० श्री वतिोत्तमा मा.वि., नेपािगञ् जरोर्, बटुिि 

७.  ५५६१४२ ५५६९३१ २२९ श्री िक्ष्मी मा.वि., िक्ष्मीनगर, बटुिि 
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(ख)  िृिीय पत्र (नेपाल प्रशासन सेवा सािान्द्य प्रशासन सिूहका लामग): वमवत २०७९/०२/२२ गते । 
                                    

क्र.स.ं 
उम्िेदवारहरुको रोल नं. परीक्षार्थी 

सखं्या 
परीक्षा भवन 

देमख सम्ि 

१.  ५५०००१ ५५०६२१ २०० श्री वतिोत्तमा मा.वि., नेपािगञ् जरोर्, बटुिि 

२.  ५५०६२२ ५५११३३ २०० श्री िक्ष्मी मा.वि., िक्ष्मीनगर, बटुिि 

३.  ५५११३६ ५५२३४० २०० श्री जनता मा.वि., रामनगर, बटुिि 

४.  ५५२३४७ ५५३९८९ २०० श्री अक्सफोर्ा मा.वि., सखु्िानगर, बटुिि (क) 

५.  ५५३९९१ ५५५६४९ २०० श्री अक्सफोर्ा मा.वि., सखु्िानगर, बटुिि (ि) 

६.  ५५५६५१ ५५६२७२ २०० श्री एम्स किेज, काविकानगर, बटुिि 

७.  ५५६२७५ ५५६९२९ १६९ श्री प्रगवत मा.वि., दवेिनगर, (प्रगवतनगर) बटुिि 

 

(ग)  िृिीय पत्र (नेपाल प्रशासन सेवा लेखा सिूहका लामग): वमवत २०७९/०२/२३ गते । 
                                    

क्र.स.ं 
उम्िेदवारहरुको रोल नं. परीक्षार्थी 

सखं्या 
परीक्षा भवन 

देमख सम्ि 

१.  ५५०००१ ५५२९२७ २०० श्री वतिोत्तमा मा.वि., नेपािगञ् जरोर्, बटुिि 

२.  ५५२९२९ ५५६९२९ २१० श्री िक्ष्मी मा.वि., िक्ष्मीनगर, बटुिि 

 

(घ)  िृिीय पत्र (नेपाल प्रशासन सेवा राजश् व सिूहका लामग): वमवत २०७९/०२/२४ गते । 
                                    

क्र.स.ं 
उम्िेदवारहरुको रोल नं. परीक्षार्थी 

सखं्या 
परीक्षा भवन 

देमख सम्ि 

१.  ५५०००१ ५५१८३८ २०० श्री िक्ष्मी मा.वि., िक्ष्मीनगर, बटुिि 

२.  ५५१८७२ ५५५९७७ २०० श्री वतिोत्तमा मा.वि., नेपािगञ् जरोर्, बटुिि 

३.  ५५६०१३ ५५६९३१ १३७ श्री जनता मा.वि., रामनगर, बटुिि 

 

(ङ)  िृिीय पत्र (नेपाल न्द्याय सेवा न्द्याय र सरकारी वकील सिूहका लामग): वमवत २०७९/०२/२५ गते । 
                                    

क्र.स.ं 
उम्िेदवारहरुको रोल नं. परीक्षार्थी 

सखं्या 
परीक्षा भवन 

देमख सम्ि 

१.  ५५००१४ ५५२४४० २०० श्री िक्ष्मी मा.वि., िक्ष्मीनगर, बटुिि 

२.  ५५२४५६ ५५६९२९ २०५ श्री वतिोत्तमा मा.वि., नेपािगञ् जरोर्, बटुिि 
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रष्टव्य १:- 

१. उम्मेदिारिे उत्तरपवुस्तकामा कालो मसी भएको र्टपेन/किम मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

२. प्रिेश-पत्र विना कुनै पवन उम्मेदिारिाई परीक्षामा सवम्मवित गराइने छैन साथै परीक्षाथीिे प्रिेशपत्रका साथ आफ्नो 

नागररकिा वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समहिको कुनै सक् कलै पररचयपत्र अवनिाया रुपमा विई 

आउनपुनेछ । 

३. परीक्षा भिनमा झोिा, मोबाईि फोन तथा अन्य इिेक्रोवनक वर्भाइसहरु िैजान वनषिे गररएको छ । 

४. परीक्षा सञ् चािन हुन ेवदन अप्रत्यावशत विदा पना गएमा पवन आयोगको पिूा सचूना विना वनिााररत कायाक्रम अनसुारको 

परीक्षा कायाक्रम स्थवगत हुनेछैन । 
 

रष्टव्य २:-      कोमभड-१९ संक्रिणबाट सरुमक्षि रहन परीक्षार्थीले अमनवायय पालना गनुयपने र्थप मवषयहरु: 

१. परीक्षा केन्रमा प्रिेश गनुा अवघ उम्मेदिारिे मास्क िगाई आफ्नो प्रयोजनको िावग स्यावनटाइजर तथा िानेपानी समेत 

विई आउनपुनेछ । 

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा प्रिेश गदाा, बावहर वनस्कँदा र शौचािय प्रयोग गनुापदाा वभर्भार् नगरीकन एक आपसमा २ 

(दईु) वमटरको दरूी कायम गरी क्रमैसँग तोवकएको स्थानमा जानपुनेछ । 

३. परीक्षाथीहरु समहुमा भेिा हुने, कुराकानी गने गनुाहुदँनै ।  

४. परीक्षामा िवटएका जनशवक्तिे वदएको वनदशेनको पणूा पािना गनुापनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

............................ 
(ववजय कुमार रम्तेल) 
कम््यटुर अपरेटर 

.......................... 
(कृष्ण प्रसाद हमुागाईं) 

शाखा अधिकृत 

.......................... 
(ध्यान कुमार थापा) 

उपसचिव 

mailto:butwal@psc.gov.np

