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पाना नं. 1 

 

नपेाली सेनाको पूवा प्रकाशशत ववज्ञापन अनसुार अधिकृत क्याडेट पदको धलशखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको 
सूचना। 

 

सूचना नं. ५०/२०७८।७९, धमधत: २०७८।७।९ 

 

नेपाली सेनाको ववज्ञापन नं. ०७७/७८/१२, अधिकृत क्याडेट (खलुा तथा समावेशी) पदको लाधग बटुवल परीक्षा केन्र राखी 
दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेद् वारहरुको लोक सेवा आयोगको धमधत २०७८।३।१४ गतेको धनर्ाानसुार नेपाल 
सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्िी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोिन) को पालना गने गराउन ेगरी प्रधतयोधगतात्मक 
धलशखत परीक्षा धनम्न धमधत, समय र स्थानमा सञ् चालन हनुे भएकोले सम्बशन्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाशन 
गररएको छ।  

 

परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन                                                                                          
 

 

क्र.सं. 

 

ववज्ञापन नं. पद/सेवा/शे्रणी रोल नं. 
परीक्षाथी 

संख्या 

 

ववषर् परीक्षा वमवत र समर् परीक्षा केन्द्र 

1.  ०७७/७८/१२ अधिकृत क्याडेट बटुवल परीक्षा केन्र 
राखी श्री २२ 
बावहनी अड्डा बटुवल 
रुपन्देहीबाट धलशखत 
परीक्षामा छनौट 
भएका सम्पूर्ा 
उम्मेदवारहरु  

९9 जना अंग्रजेी 
 

२०७८।७।२६ गते, 
ददनको २:0० बजे 

लोक सेवा आयोग, 
बटुवल कायाालयको 
परीक्षा हल नेपाली २०७८।७।२७ गते, 

ददनको २:0० बजे 
गशर्त २०७८।७।२८ गते, 

ददनको २:0० बजे 
सामान्य ज्ञान २०७८।७।२९ गते, 

ददनको २:0० बजे 
 

रष्टव्य १:- 

१. उम्मेदवारले उत्तरपशुस्तकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ। 

२. प्रवेश-पत्र ववना कुनै पधन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सशम्मधलत नगराईने हुुँदा प्रवेश-पत्र अधनवाया रुपमा साथमा धलई परीक्षा 
सञ् चालन हनुभुन्दा कशम्तमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्न ुपनेछ। 

३. परीक्षा भवनमा मोबाईल फोन तथा अन्य इलेक्रोधनक धडभाइसहरु लैजान धनषिे गररएको छ। 

४. परीक्षा सञ् चालन हनुे ददन अप्रत्याशशत ववदा पना गएमा पधन आयोगको पूवा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम अनसुारको 
परीक्षा कायाक्रम स्थधगत हनुेछैन। 

५. परीक्षामा सम्बशन्ित धनकायबाट जारी भएको प्रवेशपत्र सुँगै आफ्नो नागरीकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो  

सवहतको कुनै पररचयपत्र अधनवाया रुपमा धलई आउनपुनेछ। 
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पाना नं. 2 

रष्टव्य 2:- कोधभड-१९ संक्रमर्बाट सरुशक्षत रहन परीक्षाथीले अधनवाया पालना गनुापने थप ववषयहरु 
 

१. परीक्षा केन्रमा प्रवेश गनुा अशघ उम्मेदवारले मास्क लगाई आफ्नो प्रयोजनको लाधग स्याधनटाइजर तथा खानेपानी समेत धलई 
आउनपुनेछ। 

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाा, बावहर धनस्कुँ दा र शौचालय प्रयोग गनुापदाा धभडभाड नगरीकन एक आपसमा २ 
(दईु) धमटरको दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोवकएको स्थानमा जानपुनेछ। 

३. परीक्षाथीहरु समहुमा भेलाहनुे, कुराकानी गने गनुाहदैुन। 

४. कोधभड-१९ बाट संक्रधमत परीक्षाथीहरुका लाधग लोक सेवा आयोग वटुवल कायाालय, बटुवलको ववशेष परीक्षा हलमा 
परीक्षा केन्रको व्यबस्था गररएको हुुँदा संक्रधमत परीक्षाथीले लोक सेवा आयोग बटुवल कायाालय, बटुवल (फो.नं. 071-
551328, 540207) मा पूवा जानकारी ददई उक्त ववशेष परीक्षा केन्रबाट मात्र परीक्षामा सहभागी हनु सक्नेछन।् 

५. परीक्षामा खवटएका जनशशक्तले ददएको धनदेशनको पूर्ा पालना गनुापनेछ। 

 

 

 

 

 

 

......................... 
(चरुा बहादरु काकी) 
   नायब सबु्बा 

........................... 
(मदन कुमार बजगाईँ) 

शाखा अधिकृत 

........................... 
(शशव प्रसाद ररजाल) 

               उपसशचव 

 

  


