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स्थानीय तहको प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, छै ठौं तह (अप्राववधिक),

अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको द्वितीय चरणको धलखखत परीक्षाको परीक्षा
भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. 14/076-77 धमधत 2076/04/23
यस कायाालयको ववज्ञापन नम्बर 13814-13815/075-76 (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन
र लेखा समूह, छै ठौं तह, अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदमा बुटवल परीक्षा केन्र बाट प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीणा
उम्मेदवारहरूको धनम्न धमधत र समयमा धनम्नानुसारका परीक्षा भवनहरूमा द्वितीय चरणको प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षा
सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । तोवकएको परीक्षा भवन बाहे क
ु न्दा
अन्य परीक्षा भवनहरूमा कुनै पधन उम्मेदवारहरूलाइा सखम्मधलत नगराइने भएकोले तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरू हुनभ
कम्तीमा एक घण्टा अगावै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एकीन गनुह
ा न
ु अनुरोि छ । प्रवेश-पत्र धबना परीक्षामा सखम्मधलत
नगराइने हुुँदा प्रवेश-पत्र डाउनलोड गरी सोको वप्रन्ट समेत अधनवाया रूपमा आफूसाथ धलइा जानुहन
ु सूखचत गररएको छ ।
द्वितीय चरणको द्विखित परीक्षा काययक्रम
पत्र

द्विषय

परीक्षा प्रणािी

परीक्षा द्वमद्वत र समय

अिद्वि

द्वितीय

शासन प्रणाली र समसामद्वयक द्विषय

द्विषयगत

२०७६/०५/०६ गते शुक्रबार द्विनको २.०० बजे

३ घण्टा

तृतीय

सेिा समू ह सम्बन्धी

द्विषयगत

२०७६/०५/०७ गते शद्वनबार द्विनको २.०० बजे

३ घण्टा

परीक्षा केन्द्र
क्र.सं.

रोि नम्बर

उम्मेदिार संख्या

परीक्षा भिन

१

५५०००2 दे खख ५५०441 सम्म

२०० जना

श्री जनता मा.वव., रामनगर, आमी क्याम्प अगाडी, बुटवल

२

550446 दे खख 551047 सम्म

187 जना

श्री धतलोत्तमा मा.वव., नेपालगञ्ज रोड, बुटवल

रष्टव्यः
क) आयोगको पूव ा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थधगत हुनेछैन ।

ख) परीक्षा हलमा झोला, मोबाइल तथा अन्य इलेक्रोधनक धडभाइसहरू लै जान धनषेि गरीएको छ ।
ग) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।
घ) परीक्षाथीले अधनवाया रूपमा आफ्नो प्रवेशपत्र धलइा परीक्षा भवनमा जानुपनेछ ।

ङ) अन्यत्र परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरूलाइा माधथ उल्लेखखत परीक्षा केन्रमा सखम्मधलत गराइाने छै न ।
च) प्रथम चरणको नधतजा हे न ा यहाुँ खक्लक गनुह
ा ोस् ।

........................

........................

(पुष्पराज खनाल)

(एकनारायण शमाा)

शाखा अधिकृत

उपसखचव

