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रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (अप्राविविक), नायब सुब् बा िा सो सरह पदको वितीय चरणको  

विवित परीक्षाको परीक्षा भिन कायम गररएको सूचना । 
 

(सचूना न.ं १०३/०७८/७९,  वमवत: २०७९।०२।०७ गते) 
 

लोक सेवा आयोग, बटुवल कायाालय, बटुवलको ववज्ञापन नं. १३८०१-१३८०६/०७८-७९ (खलुा तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी 

(अप्राववविक), एकीकृत तथा संयकु्त परीक्षा प्रणाली अन्तगात, नायब सबु्बा वा सो सरह पदको लावग बुटिि परीक्षा केन्द्र राखी वमवत 

२०७९।१।०३ गत ेसञ् चालन कएको प्रथम चरणको (सामान्य ज्ञान र सामान्य बौविक परीक्षण) परीक्षा उत्तीणा कएका उम्मेदवारहरुको वितीय 

चरणको वितीय र ततृीय पत्रको प्रवतयोवगतात्मक वलवखत परीक्षा दहेायको वमवत, समय र स्थानमा सञ् चालन हुने कएकोले सम्बवन्ित सबैको 

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

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

(प्रथह चरणको द्वलद्वित र्द्वतजा अेर्न यअााँ द्वक्लक ्र्ानअोला ।) 

 

वितीय पत्र (सबै सेिा) को परीक्षा काययक्रम 
 

क्र.स.ं विषय परीक्षा वमवत समय अिवि 

१. समसामवयक अध्ययन र सावाजवनक सेवा व्यवस्थापन २०७९/०३/२५ गत े वबहान ७:०० बज े २ घण्टा ३० वमनेट 

 

वितीय पत्र (सबै सेिा) को परीक्षा भिन 
 

                                    

क्र.स.ं 
उम्मेदिारहरुको रोि नं. परीक्षाथी 

सखं्या 
परीक्षा भिन 

देवि सम्म 

१.  ५५०००१ ५५०७९५ २१४ जना श्री उवजरवसंह मा.वव., मैनाबगर, बटुवल (केन्र क) 

२.  ५५०७९६ ५५१८६६ २१४ जना श्री उवजरवसंह मा.वव., मैनाबगर, बटुवल (केन्र ख) 

३.  ५५१८७९ ५५३१८२ २१४ जना श्री वतलोत्तमा मा.वव., नेपालगञ् जरो,, बटुवल 

४.  ५५३१८३ ५५५२११ २१४ जना श्री लक्ष्मी मा.वव., लक्ष्मीनगर, बुटवल 
 

तृतीय पत्र (सेिा समूह) को परीक्षा काययक्रम 
 

क्र.स.ं सेिा/समूह विषय परीक्षा वमवत समय अिवि 

१. प्रशासन, सामान्य प्रशासन 

सेवा समहू सम्बन्िी 

२०७९/०३/२६ गत े

वबहान ७:०० बज े २ घण्टा ३० वमनेट 
२. प्रशासन, लेखा २०७९/०३/२७ गत े

३. प्रशासन, राजश् व २०७९/०३/२८ गत े

४. न्याय, न्याय, सरकारी वकील २०७९/०३/२९ गत े

 

  

क्रमश: 

mailto:butwal@psc.gov.np
https://psc.gov.np/uploads/others/866_BUTWAL_NASU_ENTRANCE_2079.pdf
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तृतीय पत्र (सेिा समूह) को परीक्षा भिन 
 

(क)  नेपाि प्रशासन सेिा सामान्द्य प्रशासन समूहका िावग: (वमवत २०७९/०३/२६ गते) 
                                    

क्र.स.ं 
उम्मेदिारहरुको रोि नं. परीक्षाथी 

सखं्या 
परीक्षा भिन 

देवि सम्म 

१.  ५५०००१ ५५०७८८ २०० जना श्री उवजरवसंह मा.वव., मैनाबगर, बटुवल (केन्र क) 

२.  ५५०७९५ ५५१८६६ २०६ जना श्री उवजरवसंह मा.वव., मैनाबगर, बटुवल (केन्र ख) 

३.  ५५१८७९ ५५३१८२ २०४ जना श्री वतलोत्तमा मा.वव., नेपालगञ् जरो,, बटुवल 

४.  ५५३१८३ ५५५२११ १९५ जना श्री लक्ष्मी मा.वव., लक्ष्मीनगर, बुटवल 

 

(ि)  नेपाि प्रशासन सेिा िेिा समूहका िावग: (वमवत २०७९/०३/२७ गते) 
                                    

क्र.स.ं 
उम्मेदिारहरुको रोि नं. परीक्षाथी 

सखं्या 
परीक्षा भिन 

देवि सम्म 

१.  ५५०००७ ५५१८०३ १७२ जना श्री ज्ञानोदय मा.वव., पलुचोक, बुटवल (केन्र क) 

२.  ५५१८१४ ५५५२०८ १७२ जना श्री ज्ञानोदय मा.वव., पलुचोक, बुटवल (केन्र ख) 

 

(ग)  नेपाि प्रशासन सेिा राजश् ि समूहका िावग: (वमवत २०७९/०३/२८ गते) 
                                    

क्र.स.ं 
उम्मेदिारहरुको रोि नं. परीक्षाथी 

सखं्या 
परीक्षा भिन 

देवि सम्म 

१.  ५५००१४ ५५५१७२ ५४ जना श्री लोक सेवा आयोग बटुवल कायाालयको परीक्षा हल 

 

(घ)  नेपाि न्द्याय सेिा न्द्याय र सरकारी िकीि समूहका िावग: (वमवत २०७९/०३/२९ गते) 
                                    

क्र.स.ं 
उम्मेदिारहरुको रोि नं. परीक्षाथी 

सखं्या 
परीक्षा भिन 

देवि सम्म 

१.  ५५०००१ ५५५२०५ १८० जना श्री जनता मा.वव., रामनगर, बटुवल 

 

रष्टव्य १:- 

१. उम्मेदवारले उत्तरपवुस्तकामा कािो मसी कएको ,टपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

२. प्रवेशपत्र ववना कुनै पवन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सवम्मवलत गराइने छैन साथै परीक्षाथीले प्रवेशपत्रका साथ आफ्नो 

नागररकता िा नेपाि सरकारबाट जारी भएको फोटो सवहतको कुनै सक् किै पररचयपत्र अवनवाया रुपमा वलई 

आउनपुनेछ । 

३. परीक्षा कवनमा झोला, मोबाईल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रोवनक व,काइसहरु लैजान वनषिे गररएको छ । 

४. परीक्षा सञ् चालन हुने वदन अप्रत्यावशत वबदा पना गएमा पवन आयोगको वबना पवूासचूना वनिााररत कायाक्रम अनसुारको 

परीक्षा कायाक्रम स्थवगत हुनेछैन । 

 
 

 

 

 क्रमश: 

mailto:butwal@psc.gov.np
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रष्टव्य २:-      कोवभड-१९ संक्रमणबाट सरुवक्षत रहन परीक्षाथीिे अवनिायय पािना गनुयपने थप विषयहरु: 

१. परीक्षा केन्रमा प्रवेश गनुा अवघ उम्मेदवारले मास्क लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यावनटाइजर तथा खानेपानी समेत 

वलई आउनपुनेछ । 

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाा, बावहर वनस्कँदा र शौचालय प्रयोग गनुापदाा वक,का, नगरीकन एक आपसमा २ 

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

३. परीक्षाथीहरु समहूमा केला हुने, कुराकानी गने गनुाहुदँनै ।  

४. परीक्षामा खवटएका जनशवक्तले वदएको वनदशेनको पणूा पालना गनुापनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

.......................... 
(बालकृष्ण पौडेल) 
शाखा अधिकृत 

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

उपसचिव 

mailto:butwal@psc.gov.np

