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फोन: ०७१-५५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स नं: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः www.psc.gov.np, इमेलः butwal@psc.gov.np 
     पाना नं. ~ 1 ~ 

((परीक्षापरीक्षा  शाखा)शाखा)                                                                          बुटवल, रूपन्देहीबुटवल, रूपन्देही 

नेपाली सेनाको सैन्य पदको लललखत परीक्षाको  

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना । 

सचूना नं. १३७/२०७८।७९, लमलत: २०७९।०३।२८ 
 

यस कायाालयबाट सञ् चालह न ह ेहपेाली सहेाको विज्ञापह ह.ं ०७८/०७९/७७ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. 

२२ बालहनी अड्डा, योगीकुटी व्यारेक, बुटवलमा सञ् चालह कोको लवयररङ्ग तथा लि-मेलडकल र शारीररक 

परीक्षामा उत्तीर्ा उम्मदेिारनरुको वलवित परीक्षा पिूा वहर्ााररत परीक्षा कायाक्रम अहसुार वहम्ह वमवत, समय र स्थाहमा 

सञ् चालह न ह ेकोकोले सम्बवतर्त सबोको नाहकारीको लावय यो सचूहा रकाका ह यररोको । प परीक्षाथरनरुले पालहा यहुापह  

वहयमनरु द्रष्टव्य १ र २ मा उल्लेि यररोको । प 
 

परीक्षा कायाक्रम                                                                                         
 

क्र.स.ं लवज्ञापन नं. पद परीक्षा लमलत र समय अवलि 

१. ०७८/०७९/७७ सोतय २०७९/०४/१४ यते, वबनाह ११:०० बने २ घण्टा ३० वमहटे 

 

परीक्षा भवन                                                                                            
 

क्र.स.ं 
दताा नं. 

परीक्षाथी सखं्या परीक्षा भवन 
देलख सम्म 

१.  O 2 O 1364 २२४ श्री कावतत मा.वि., नाटबनार लाइह, बटुिल (क केतद्र) 

२.  O 1365 O 2478 २२४ श्री कावतत मा.वि., नाटबनार लाइह, बटुिल (ि केतद्र) 

३.  O 2479 O 3542 २२४ श्री कावतत मा.वि., नाटबनार लाइह, बटुिल (य केतद्र) 

४.  O 3546 O 4786 २२३ श्री कावतत मा.वि., नाटबनार लाइह, बटुिल (घ केतद्र) 
                            

द्रष्टव्य १:- 

१. उम्मदेिारले उत्तरपवुस्तकामा कालो मसी कोको डटपेह/कलम मात्र रकायोय यहुापह । प 
२. िस्तयुत बन उत्तर (Multiple Choice) रकाश् हको उत्तर ले्दा अं् ेनी ुुलो अक्षर (Capital Letter) मा             

A, B, C, D लेविोको उत्तरलाई मात्र मातयता वदइहे। प 

३. रकाि े-पत्र विहा कुहो पवह उम्मदेिारलाई परीक्षामा सवम्मवलत यराइहे ।ोह साथो उम्मदेिारले सम्बवतर्त वहकायबाट 

नारी कोको रकािे पत्र सँयो आफ्हो हायरीकता िा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो सलहतको कुनै सक् कलै 

पररचयपत्र अवहिाया रुपमा वलई आउहपुह । प 

४.  उम्मदेिारनरुको परीक्षा अयािो बायोमेलिक हालजरी न हे कोकोले परीक्षा शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा २ (दुई) घण्टा 

अगावै परीक्षा केतद्रमा उपवस्थत कइसक्हपुह । प  

५. परीक्षा किहमा मोबाईल फोह तथा अतय इलेक्रोवहक वडकाइसनरु लोनाह वहषरे् यररोको । प 

६. परीक्षा सञ् चालह न हे वदह अरकायायाव त विदा पहा योमा पवह आयोयको पिूा सचूहा विहा वहर्ााररत कायाक्रम 

अहसुारको परीक्षा कायाक्रम स्थवयत न हे।ोह प 
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द्रष्टव्य २:-  कोलभड-१९ संक्रमणबाट सुरलक्षत रहन परीक्षाथीले अलनवाया पालना गनुापने थप लवषयहरु 

 

१. परीक्षा केतद्रमा रकाि े यहुा अवघ उम्मदेिारले अवहिाया मास्क लयाई आफ्हो रकायोनहको लावय स्यावहटाइनर तथा 

िाहेपाही समते वलई आउहपुह । प 

२. परीक्षाथरनरु परीक्षा केतद्रमा रकाि े यदाा, बावनर वहस्कँदा र  ौचालय रकायोय यहुापदाा वकडकाड हयरीकह ोक आपसमा 

२ (दईु) वमटरको दरूी कायम यरी क्रमोसँय तोवकोको स्थाहमा नाहपुह । प 

३. परीक्षाथरनरु समनुमा कलेा न हे, कुराकाही यह  यहुान दोह प 
४. उम्मदेिारनरु सबोले आफ् हो स्िास् य अिस्थाको बारेमा हेपाली सेहाको िकेसाइटमा यई विद्यतुीय माध्यमबाट 

कोवकड सम्बतर्ी स्ियम ्घोषर्ा फाराम अवहिाया रुपमा कहुापह । प 

५. कोवकड-१९ बाट संक्रवमत परीक्षाथरनरुका लावय लोक सेिा आयोय िटुिल कायाालय, बटुिलको लवशेष परीक्षा 

हलमा परीक्षा केतद्रको व्यबस्था यररोको न दँा संक्रवमत परीक्षाथरले (फो.हं. ०७१-५५१३२८, ५४०२०७) मा पिूा 

नाहकारी वदई उक्त वि षे परीक्षा केतद्रबाट मात्र परीक्षामा सनकायी न ह सक्हे।ह ्प 

६. परीक्षामा िवटोका नह वक्तले वदोको वहद  हको परू्ा पालहा यहुापह । प 

 

 

 

 

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

(विनय कुमार रम्तेल) 

   कम््यटुर अपरेटर 

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

(बालकृष्र् पौडेल) 

 ािा अवर्कृत 

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

           (ध्याह कुमार थापा) 

                    उपसवचि 
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