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ललखखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. 1२/07७-7८ लमलत 207७/०७/२६ 

 

 लोक सेवा आयोग, बटुवल कायाालयबाट संचालन हनु ेनेपाली सेनाको ववज्ञापन नम्बर ०७६/७७/42 (खलुा 
तथा समावेशी), सैन्य पदको लालग श्री मध्य पख चम पनतना हे्क्वाटार, योगीकुटी बटुवल बाट ललखखत परीक्षाको लालग छनौट 
भएका उम्मेदवारहरुको ललखखत परीक्षा लनम्न लमलत, समय र स्थानमा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्ित सबैको जानकारीका 
लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुू हनुभुन्दा कम्तीमा एक घण्टा अगावै पगुी 
आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एकीन गनुाहनु अनरुोि छ । 

 

परीक्षा केन्र    

क्र.सं. 
परीक्षा लमलत र समय परीक्षा 

अवलि 
दताा नम्बर  

उम्मेदवार 
संख्या 

परीक्षा भवन 

1  

२०७७/०८/१३ गते 

ददनको १.०० बजे 

2 घण्टा 
30 लमनेट 

 

32004 देखख 32701 सम्म 100  
श्री काखन्त मा.वव.हाटबजार लाईन, 
बटुवल । 

2  32707 देखख  ३३२८४ सम्म १००  
श्री ज्ञानोदय मा.वव. पलुचोक, 
बटुवल । 

3  3३२८६ देखख मालथ सबै १००  
श्री लतलोत्तमा मा.वव. 
नेपालगंजरो्, बटुवल । 

4  
कोलभ्-१९ संक्रलमत सबै 
उम्मेदवारहरु 

- 
श्री लोक सेवा आयोग बटुवल 
कायाालय, बटुवलको परीक्षाहल । 

 

रष्टव्य १ 

१. उम्मेदवारले उत्तरपखुस्तकामा कालो मसी भएको ्टपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुा पनेछ । 

२. प्रवेश-पत्र ववना कुनै पलन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सखम्मललत नगराईने हुुँदा प्रवेश-पत्र अलनवाया रुपमा 
साथमा ललई परीक्षा सञ्चालन हनुभुन्दा कखम्तमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्न ुपनेछ । 

३. परीक्षा भवनमा मोबाईल फोन तथा अन्य इलेक्रोलनक ल्भाइसहरु लैजान लनषेि गररएको छ । 

४. परीक्षा सञ्चालन हनुे ददन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पलन आयोगको पूवा सूचना ववना लनिााररत कायाक्रम 
अनसुारको परीक्षा कायाक्रम स्थलगत हनुे छैन । 

५. वस्तगुत वहउुत्तर प्रश्नको गलत उत्तरको  २०% अ° कट्टा हनुेछ । 

६. वस्तगुत बहउुत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंग्रजेी ठूलो अक्षर (Capital Letter) मा A, 

B,C,D मा लेखखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता ददइनछे ।  

७. परीक्षामा सम्बखन्ित लनकायबाट जारी भएको प्रवेशपत्र सुँगै आफ्नो नागरीकता वा नेपाल सरकारबाट जारी 
भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अलनवाया रुपमा ललई आउनपुनेछ । 

८. नेपाल सरकारबाट जारी भएका स्वास््य सरुक्षा सम्बन्िी लनर्ायहरु तथा आयोगबाट जारी संक्रमर्को ववशषे 
अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्िी मापदण््, २०७७ को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन 
हनुेछ । 
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रष्टव्य २  

कोलभ्-१९ संक्रमर्बाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले अलनवाया पालना गनुापने थप ववषयहरु 

१. परीक्षा केन्रमा प्रवेश गनुा अखघ उम्मेदवारले मास्क लगाई आफ्नो प्रयोजनको लालग स्यालनटाइजर तथा 
खानपेानी समेत ललई आउन ुपनेछ । 

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाा र लनस्कुँ दा लभ्भा् नगरीकन एक आपसमा २ (दईु) लमटरको 
दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोवकएको स्थानमा जानपुनेछ । 

३. परीक्षाथीहरु समहुमा भेलाहनु,े कुराकानी गने गनुाहदैुन । 

४. परीक्षाथीले उत्तरपखुस्तकामा लेखखसके पश्चात बाुँकी रहेको उत्तरपखुस्तकाको खालल स्थान स्वयंले काटी 
बझुाउन ुपनेछ । 

५. परीक्षाथीले उत्तरपखुस्तका बझुाउुँदा आफ्नो उत्तरपखुस्तका गन्ती गरी उत्तरपखुस्तका बझुाएको हस्ताक्षर गरी 
बावहर जान ुपनेछ । 

६. कोलभ्-१९ को संक्रमर्का सम्बन्िमा परीक्षाथीले स्वयं घोषर्ा गनुापनेछ ।संक्रलमत परीक्षाथीले  लोक 
सेवा आयोग बटुवल कायाालय, बटुवल वा नपेाली सेनाको मध्य पखश्चम पनतना हे.क्वा.योगीकुटी, बटुवल मा 
पवुा जानकारी ददई ववशषे परीक्षा केन्रबाट मात्र परीक्षामा सहभागीहनु सक्नछेन ्। 

७. परीक्षामा खवटएका जनशखिले ददएको लनदेशनको पूर्ा पालना गनुा पनेछ। 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

....................... 
(चरुा बहादरु काकी) 

नायब सबु्बा 

....................... 
(पषु्पराज खनाल) 
 शाखा अलिकन त 
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