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खरिदाि वा सो सिह पदको आन्तरिक प्रततयोतगता ि खलुा/समावेशीतफा को द्वितीय चिणको 
तलखखत पिीक्षाको पिीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 

सूचना नं. 96/०७५-७६, तमतत २०७6/02/19 
 

 लोक सेवा आयोग, बटुवल कायाालयको ववज्ञापन नं. 13807-13812/075-76, (आ.प्र., खलुा तथा समावेशी), 
न्याय सेवा, न्याय/सिकािी ववकल समूह, िा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी, खरिदाि वा सो सिह (अप्राववतिक) पदमा लोक सेवा आयोग, 
बटुवल कायाालय, बटुवल पिीक्षा केन्र िाखी Online दिखास्त फािाम स्वीकृत गिाउने आ.प्र. तफा का सम्पूणा उम्मेदवाि तथा 
खलुा तथा समावेशी तफा को प्रथम चिणको पिीक्षामा उत्तीणा भएका उम्मेदवािहरूको लातग तनम्न तमतत ि समयमा तनम्नानसुािका 
पिीक्षा भवनहरूमा आ.प्र. तथा द्वितीय चिणको प्रततयोतगतात्मक तलखखत पिीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्ित सबैको 
जानकािीको लातग यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । तोवकएको पिीक्षा भवनमा पिीक्षा शरुू हनुभुन्दा कम्तीमा एक घण्टा 
अगावै पगुी आफ्नो पिीक्षा कोठा समेत एकीन गनुाहनु अनिुोि छ । प्रवेश-पत्र ववना पिीक्षामा सखम्मतलत नगिाइने हुुँदा प्रवेश-
पत्र साथमा तलइा पिीक्षा भवनमा उपखस्थत हनु समेत सूखचत गरिएको छ । 
(क) वव.नं. 13807/075-76, (आन्तरिक प्रततयोतगता) तफा को पिीक्षा कायाक्रम 

पत्र विषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा विवि र सिय सिय 

प्रथम सामान्य ज्ञान र सामाजिक अध्ययन वसु्तगत तथा जवषयगत  २०७६/०३/०३ गते जिहान ८.०० ििे १ घण्टा 

जितीय सेवा सम्बन्धी वसु्तगत तथा जवषयगत २०७६/०३/०४ गते जिहान ८.०० ििे १ घण्टा 

क्र.सं. रोल नम्बर देखि सम्म 
उमे्मदिार 

संख्या 
परीक्षा भिन 

१ 
आ.प्र. न्याय तर्फ  Online दरखास्त र्ाराम स्वीकृत 

गराउने सिै उमे्मदवार 
21 िना श्री जसदे्धश्वर लाल कुमारी मा.जव, जदपनगर, िुटवल 

 

(ख) वव.नं.13808-13812/075-76, (खलुा तथा समावेशी) तफा को द्वितीय चिणको तलखखत पिीक्षा कायाक्रम 

पत्र विषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा विवि र सिय सिय 

जितीय 
गजित र जवज्ञान 

(Science & Mathematics) 

वसु्तगत 

िहुवैकल्पिक  
२०७६/०३/०७ गते जिहान ११.०० ििे १ घण्टा 

तृतीय 
सामाजिक अध्ययन तथा कायाफलय सञ्चालन 

(Social studies and Office practices) 
जवषयगत २०७६/०३/०७ गते जदनको २.०० ििे २ घण्टा ३० जमनेट 

क्र.सं. रोल नम्बर देखि सम्म 
उमे्मदिार 

संख्या 
परीक्षा भिन 

१ रोल नं. 550001 देल्पख 550327 सम्म 200 िना श्री कान्ती मा.जव., हाटििार लार्फन, िुटवल (क) 

२ रोल नं. 550331 देल्पख 550741 सम्म 200 िना श्री कान्ती मा.जव., हाटििार लार्फन, िुटवल (ख) 

३ रोल नं. 550742 देल्पख 551505 सम्म 200 िना श्री अक्सर्ोर्फ मा.जव., सुख्खानगर, िुटवल (क) 

४ रोल नं. 551506 देल्पख 552177 सम्म 200 िना श्री अक्सर्ोर्फ मा.जव., सुख्खानगर, िुटवल (ख) 

५ रोल नं. 552180 देल्पख 553080 सम्म 200 िना श्री जसदे्धश्वर लाल कुमारी मा.जव, जदपनगर, िुटवल (क) 

६ रोल नं. 553083 देल्पख माजथका सिै िााँकी सिै श्री जसदे्धश्वर लाल कुमारी मा.जव, जदपनगर, िुटवल (ख) 
 

 

द्रष्टव्यः 

क) आयोगको पूवफ सूचना जवना जनर्ाफररत कायफक्रमम अनुसारको परी्ा ्थजगत हुनेैैन   

ख) परी्ा भवनमा  क्यालकुलेटर र िोबाइल प्रयोग गनन पाइने छैन   

ग) परी्ामा कालो िसी मात्र प्रयोग गनुफपनेै   

घ) परी्ाथीले अजनवायफ रूपमा आफ्नो प्रवेशपत्र जलर्फ परी्ा भवनमा िानुपनेै   

....................... 
(एकनािायण शमाा) 

उपसखचव 


