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पाना नं. 1 

                               बटुवल, रूपन्देही 
      फोन: ०७१-५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः www.psc.gov.np, इमेलः butwal@psc.gov.np 

 

नायब सुब्बा वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिलित परीक्षाको  

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना । 
 

सचूना नं. ६२/२०७८-७९, लमलत: २०७८।१२।१८ 
 

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

(अप्राववविक), संयकु्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तगात नायब सबु्बा वा सो सरह पदमा बुटवि परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फाराम 

स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको प्रवतयोवगतात्मक वलवखत परीक्षा दहेायको वमवत, समय र स्थानमा सञ् चालन हुने भएकोले 

सम्बवन्ित सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  परीक्षाथीहरुले पालना गनुापन ेवनयमहरु रष्टव्य १ र २ मा उल्लेख गररएको 

छ । 

लिलित परीक्षा काययक्रम 

क्र.स.ं पत्र लबषय पूणायङ्क परीक्षा प्रणािी परीक्षा लमलत समय परीक्षा अवलि 

1. प्रथम सामान्य ज्ञान र सामान्य 

बौविक परीक्षण 

१०० वस्तुगत बहुवैकवल्पक प्रश् न 

(OMR उत्तरपवुस्तका) 

२०७९।१।३ गते वबहान १०:३० बजे ४५ वमनेट 

 

परीक्षा भवन 

क्र.स.ं 
रोि नं. उम्मेदवार 

सखं्या 
परीक्षा भवन 

देलि सम्म 

1.  ५५०००१ ५५०२०० २०० लुवम्बनी अंगे्रजी बोवडाङ स्कूल, वचवडयाखोला, बटुवल 

2.  ५५०२०१ ५५०४०० २०० वसिाथा गौतमबदु्ध क्याम्पस, हाटबजार लाईन, बटुवल (क) 

3.  ५५०४०१ ५५०६०० २०० वसिाथा गौतमबदु्ध क्याम्पस, हाटबजार लाईन, बटुवल (ख) 

4.  ५५०६०१ ५५०८०० २०० वसिाथा गौतमबदु्ध क्याम्पस, हाटबजार लाईन, बटुवल (ग) 

5.  ५५०८०१ ५५१००० २०० अक्सफोडा मा.वव., सखु्खानगर, बटुवल (क) 

6.  ५५१००१ ५५१२०० २०० अक्सफोडा मा.वव., सखु्खानगर, बटुवल (ख) 

7.  ५५१२०१ ५५१४०० २०० एभरेष् ट मा.वव., सखु्खानगर, बटुवल (क) 

8.  ५५१४०१ ५५१६०० २०० एभरेष् ट मा.वव., सखु्खानगर, बटुवल (ख) 

9.  ५५१६०१ ५५१८०० २०० एम्स कलेज, कावलकानगर, बटुवल 

10.  ५५१८०१ ५५२००० २०० अक्सफोडा मा.वव., +२ भवन, सखु्खानगर, बटुवल (क) 

11.  ५५२००१ ५५२२०० २०० अक्सफोडा मा.वव., +२ भवन, सखु्खानगर, बटुवल (ख) 

12.  ५५२२०१ ५५२४०० २०० विप बोवडाङ स्कूल, सखु्खानगर, बटुवल (क) 

13.  ५५२४०१ ५५२६०० २०० विप बोवडाङ स्कूल, सखु्खानगर, बटुवल (ख) 

14.  ५५२६०१ ५५२८०० २०० अक्सफोडा कलेज, सखु्खानगर, बटुवल (क), (बेसक्याम्प चोकदवेख उत्तर) 

15.  ५५२८०१ ५५३००० २०० अक्सफोडा कलेज, सखु्खानगर, बटुवल (ख), (बेसक्याम्प चोकदवेख उत्तर) 

16.  ५५३००१ ५५३२०० २०० लुवम्बनी वावणज्य क्याम्पस, दवेवनगर, बटुवल (क), (दवेवनगर चौपारी नवजक) 

17.  ५५३२०१ ५५३४०० २०० लुवम्बनी वावणज्य क्याम्पस, दवेवनगर, बटुवल (ख), (दवेवनगर चौपारी नवजक) 

18.  ५५३४०१ ५५३६०० २०० लुवम्बनी वावणज्य क्याम्पस, दवेवनगर, बटुवल (ग), (दवेवनगर चौपारी नवजक) 
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पाना नं. 2 

                               बटुवल, रूपन्देही 
      फोन: ०७१-५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः www.psc.gov.np, इमेलः butwal@psc.gov.np 

क्र.स.ं 
रोि नं. उम्मेदवार 

सखं्या 
परीक्षा भवन 

देलि सम्म 

19.  ५५३६०१ ५५३८०० २०० लुवम्बनी वावणज्य क्याम्पस, दवेवनगर, बटुवल (घ), (दवेवनगर चौपारी नवजक) 

20.  ५५३८०१ ५५४००० २०० लुवम्बनी वावणज्य क्याम्पस, दवेवनगर, बटुवल (ङ), (दवेवनगर चौपारी नवजक) 

21.  ५५४००१ ५५४२०० २०० वतलोत्तमा क्याम्पस, योवगकुटी, बटुवल (क) 

22.  ५५४२०१ ५५४४०० २०० वतलोत्तमा क्याम्पस, योवगकुटी, बटुवल (ख) 

23.  ५५४४०१ ५५४६०० २०० वतलोत्तमा क्याम्पस, योवगकुटी, बटुवल (ग) 

24.  ५५४६०१ ५५४८२० २२० बटुवल कावलका क्याम्पस, रामनगर, बटुवल (क) 

25.  ५५४८२१ ५५५०४० २२० बटुवल कावलका क्याम्पस, रामनगर, बटुवल (ख) 

26.  ५५५०४१ बाकी ीँ सब ै २४१ बटुवल कावलका क्याम्पस, रामनगर, बटुवल (ग) 

 

रष्टव्य १:- 

१. उम्मेदवारले उत्तरपवुस्तकामा कािो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

२. प्रवेश-पत्र ववना कुनै पवन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सवम्मवलत गराइने छैन साथै परीक्षाथीले प्रवेशपत्रका साथ आफ्नो नागररकता 

वा नेपाि सरकारबाट जारी भएको फोटो सलहतको कुनै सक् किै पररचयपत्र अवनवाया रुपमा वलई आउनपुनेछ । 

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

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

कायाक्रम स्थवगत हुनेछैन । 
 

रष्टव्य २:-      कोलभड-१९ संक्रमणबाट सरुलक्षत रहन परीक्षाथीिे अलनवायय पािना गनुयपने थप लवषयहरु: 

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 वनस्कीँ दा र शौचालय प्रयोग गनुापदाा वभडभाड नगरीकन एक आपसमा २ (दईु) 

वमटरको दरूी कायम गरी क्रमैसीँग तोवकएको स्थानमा जानपुनेछ । 

३. परीक्षाथीहरु समहुमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुाहुीँदनै ।  

४. परीक्षामा खवटएका जनशवक्तले वदएको वनदशेनको पणूा पालना गनुापनेछ । 

 

 

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

.......................... 
(मञ् ज ुससुाल) 
नायब सबु्बा 

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

उपसचिव 


