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पाना नं. 1 

                                                              बटुवल, रूपन्देही 
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रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राववधिक) खररदार वा सो सरह पदको धलखखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना।  

 

सूचना नं. ३९/२०७८।७९, धमधत: २०७८।६।१८ 

 

लोक सेवा आयोग, बटुवल कायाालय, बटुवलको देहायको ववज्ञापन न ं., सेवा, समूह, उपसमूह र पदको बटुवल केन्र राखी Online दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेद् वारहकोको 
लोक सेवा आयोगको धमधत २०७८।३।१४ गतेको धनणाानसुार नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्िी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोिन) को पालना गने गराउन ेगरी 
प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षा धनम्न धमधत, समय र स्थानमा सञ् चालन हनुे भएकोले सम्बखन्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। साथै उम्मेद् वारहकोले 
आफ्नो स्वास््य अवस्थाको बारेमा आयोगको Website मा गई ववद्यतुीय माध्यमबाट कोधभड-१९ सम्बन्िी स्वयम ्घोषणा फाराम अधनवाया कोपमा भनुा पनेछ। परीक्षाथीहकोले पालना 
गनुापने धनयमहको रष्टव्य १ र २ मा उल्लेख गररएको छ।  

 

परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन                                                                                          
 

 

क्र.सं. 

 

ववज्ञापन नं. पद/सेवा/समूह/उपसमूह 
परीक्षा वमवत र 

समर् 
रोल नं. 

परीक्षाथी 

संख्या 
परीक्षा केन्द्र 

1.  13927/2077-78 गणक, आधथाक योजना तथा 
त्यांक, त्यांक 

२०७८।७।५,  

धबहान ८:0० बजे 

बटुवल परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्वीकृत 
भएका सम्पूणा उम्मेदवारहको 

३५ जना लोक सेवा आयोग बटुवल 

कायाालयको परीक्षा हल 

2.  १३९२८-२९/2077/78 मेकाधनक्स, इखञ् ज., 
मेकाधनकल, धन.उ.स. 

२०७८।७।८,  

धबहान ८:0० बजे 

बटुवल परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्वीकृत 
भएका सम्पूणा उम्मेदवारहको 

२१ जना लोक सेवा आयोग, बटुवल 

कायाालयको परीक्षा हल 

3.  १३९३०-33/2077/78 अपरेटर, इखञ् ज., मेकाधनकल, 
धन.उ.स. 

२०७८।७।९,  

धबहान ८:0० बजे 

बटुवल परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्वीकृत 
भएका सम्पूणा उम्मेदवारहको 

२३ जना लोक सेवा आयोग, बटुवल 

कायाालयको परीक्षा हल 

4.  १३९३४/2077/78 इलेखक्िधसयन, इखञ् ज., 
मेकाधनकल, धन.उ.स. 

२०७८।७।११,  

धबहान ८:0० बजे 

बटुवल परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्वीकृत 
भएका सम्पूणा उम्मेदवारहको 

४१ जना लोक सेवा आयोग, बटुवल 

कायाालयको परीक्षा हल 

5.  १३९३६-३७/2077/78 धसधनयर धमस्त्री, इखञ् ज, 
मेिोलोजी 

२०७८।७।१२,  

धबहान ८:0० बजे 

बटुवल परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्वीकृत 
भएका सम्पूणा उम्मेदवारहको 

२४ जना लोक सेवा आयोग, बटुवल 

कायाालयको परीक्षा हल 
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6.  १३९३५/२०७७/७८ नायब मौसम ववज्ञान सहायक, 
इखञ् ज., मेटेररयोलोजी 

२०७८।७।१४,  

धबहान ८:0० बजे 

बटुवल परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्वीकृत 
भएका सम्पूणा उम्मेदवारहको 

८ जना लोक सेवा आयोग, बटुवल 

कायाालयको परीक्षा हल 

7.  १३९३८-४३/2077/78 अधमन, इखञ् ज., सवे २०७८।७।१५,  

धबहान ८:0० बजे 
रो.नं. ५५०००१ देखख ५५०200 सम्म २0० जना काधलका मानवज्ञान मा.वव., 

सेक्टर-१, काधलकानगर, 
बटुवल (क) 

रो.नं. ५५०२01 देखख ५५०४00 सम्म २00 जना काधलका मानवज्ञान मा.वव., 
सेक्टर-१, काधलकानगर, 
बटुवल (ख) 

रो.नं. ५५०४01 देखख ५५०600 सम्म २०० जना काधलका मानवज्ञान मा.वव., 
सेक्टर-१, काधलकानगर, 
बटुवल (ग) 

रो.नं. ५५०६01 देखख ५५०८40 सम्म २4० जना काखन्त मा.वव., हाटबजार 
लाइन, बटुवल (क) 

रो.नं. ५५०८4१ देखख बााँकी सबै २३९ जना काखन्त मा.वव., हाटबजार 
लाइन, बटुवल (ख) 

 

रष्टव्य १:- 

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

२. प्रवेश-पत्र ववना कुनै पधन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सखम्मधलत नगराईने हुाँदा प्रवेश-पत्र अधनवाया कोपमा साथमा धलई परीक्षा सञ् चालन हनुभुन्दा कखम्तमा १ घण्टा अगावै परीक्षा 
भवनमा आइपगु्न ुपनेछ। 

३. परीक्षा भवनमा मोबाईल फोन तथा अन्य इलेक्िोधनक धडभाइसहको लैजान धनषिे गररएको छ। 

४. परीक्षा सञ् चालन हनुे द्वदन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पधन आयोगको पूवा सूचना ववना धनिााररत कायारम म अनसुारको परीक्षा कायारम म स्थधगत हनुेछैन। 

५. परीक्षामा सम्बखन्ित धनकायबाट जारी भएको प्रवेशपत्र साँगै आफ्नो नागरीकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो  

सवहतको कुनै पररचयपत्र अधनवाया कोपमा धलई आउनपुनेछ। 
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रष्टव्य 2:- कोधभड-१९ संरम मणबाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले अधनवाया पालना गनुापने थप ववषयहको 
 

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

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

३. परीक्षाथीहको समहुमा भेलाहनुे, कुराकानी गने गनुाहदैुन। 

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

५. परीक्षामा खवटएका जनशखक्तले द्वदएको धनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ। 

 

 

 

 

 

 

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

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

शाखा अधिकृत 

........................... 
(खशव प्रसाद ररजाल) 

                         उपसखचव 

 

  


