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पाना नं. 1 

(परीक्षा शाखा) बुटवल, रूपन्देही 

 

नेपाल स्वास््य सेवाको चौथो तह तथा रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्ववद्विक) तर्फ का द्ववद्विन्न पदहरुको  

द्वलद्वखत परीक्षाको परीक्षा िवन कायम गररएको सूचना ।  
 

सचूना नं. ८/२०७९-८०, द्वमद्वत: २०७९।०५।०५ 

 

लोक सेवा आयोग, बटुवल कायाालय, बटुवलको दहेायको ववज्ञापन न ं.,  सेवा  सूहह  पपसूहह   पदको बुटवल केन्द्र  ाखी अनलाइन द खास्त फा ाू स्वीकृत भएका पम्ूदेवा हरुको 

प्रवतयोवगतात्ूक वलवखत प ीक्षा पहवा वनर्ाार त प ीक्षा कायाक्रूअनुसा  वनम्न वूवत, सूय   स्थानूा सञ् चालन हेने भएकोले सम्बवन्द्र्त सबोको नानका ीको लावग यो सहचना प्रका न 

गर एको छ। प ीक्षाथीहरुले पालना गनुापने वनयूहरु रष् टव्य १   २ ूा पल्लेख गर एको छ । 
 

.परीक्षा कायफक्रम तथा परीक्षा िवन.   
 

 

क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. 
पद/सेवा/समूह/ 

उपसमूह/तह/शे्रणी 

परीक्षा द्वमद्वत, समय र अवद्वि 
रोल नं. 

परीक्षाथी 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र 

1.  
१३९२६-१३९२७/०७८-७९ 

(खलुा तथा समावेशी) 

अममन, इञ् ि., सभे, 
रा.प.अनं. द्वितीय 

२०७९।५।२२ गते, 

द्विनको २:0० बिे 

(४५ ममनेट) 

२०७९।५।२२ गते, 

द्विनको ३:१५ बिे 

(२ घण्टा १५ ममनेट) 

बटुवल परीक्षा केन्द्र राखी 
िरखास्त स्वीकृत भएका 
सम्पूर्ण उम्मेिवारहरु 

१४३ िना 
बटुवल कामलका क्याम्पस, 
रामनगर, बटुवल 

2.  
१३९२८-१३९३०/०७८-७९ 

(खलुा तथा समावेशी) 

सहायक कम््यटुर अपरेटर, 
ववववध, रा.प.अनं. द्वितीय 

२०७९।५।२३ गते, 

द्विनको २:0० बिे 

(४५ ममनेट) 

२०७९।५।२३ गते, 

द्विनको ३:१५ बिे 

(२ घण्टा १५ ममनेट) 

५५०००१ िेञ्ख 
५५०१९५ सम्म 

१९५ िना 
बटुवल कामलका क्याम्पस, 
रामनगर, बटुवल (केन्द्र-क) 

५५०१९६ िेञ्ख 

बााँकी सबै उम्मेिवार 
१९० िना 

बटुवल कामलका क्याम्पस, 
रामनगर, बटुवल (केन्द्र-ख) 

3.  
१३९३१/०७८-७९ 

(खलुा) 

अ.हे.व., स्वास््य, हेल्थ 
इन्द्स्पेक्सन, चौथो 

२०७९।५।२४ गते, 

द्विनको २:0० बिे 

(४५ ममनेट) 

२०७९।५।२४ गते, 

द्विनको ३:१५ बिे 

(२ घण्टा १५ ममनेट) 

बटुवल परीक्षा केन्द्र राखी 
िरखास्त स्वीकृत भएका 
सम्पूर्ण उम्मेिवारहरु 

१५८ िना 
बटुवल कामलका क्याम्पस, 
रामनगर, बटुवल 

4.  
१३९२३-१३९२५/०७८-७९ 

(खलुा तथा समावेशी) 

नायब मौसम ववज्ञान सहायक, 
इञ् ि., मेटेयरयोलोिी, 
रा.प.अनं. द्वितीय 

२०७९।५।२७ गते, 

द्विनको २:0० बिे 

(४५ ममनेट) 

२०७९।५।२७ गते 
द्विनको ३:१५ बिे 

(२ घण्टा १५ ममनेट) 

बटुवल परीक्षा केन्द्र राखी 
िरखास्त स्वीकृत भएका 
सम्पूर्ण उम्मेिवारहरु 

३० िना 
लोक सेवा आयोग बटुवल 

कायाणलयको परीक्षा हल 
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(परीक्षा शाखा) बुटवल, रूपन्देही 

क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. 
पद/सेवा/समूह/ 

उपसमूह/तह/शे्रणी 

परीक्षा द्वमद्वत, समय र अवद्वि 
रोल नं. 

परीक्षाथी 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र 

5.  
१३९१८/०७८-७९ 

(आ.प्र.) 

गर्क, आमथणक योिना तथा 
त्यांक, त्यांक, रा.प.अनं. 
द्वितीय 

२०७९।५।२८ गते, 

द्विनको २:0० बिे 

(४५ ममनेट) 

२०७९।५।२८ गते, 

द्विनको ३:१५ बिे 

(२ घण्टा १५ ममनेट) 

बटुवल परीक्षा केन्द्र राखी 
िरखास्त स्वीकृत भएका 
सम्पूर्ण उम्मेिवारहरु 

२२ िना 
लोक सेवा आयोग बटुवल 

कायाणलयको परीक्षा हल 

6.  
१३९१९-१३९२०/०७८-७९ 

(आ.प्र./खलुा) 

मेकामनक्स, इञ् ि., 
मेकामनकल, मन.उ.स., 
रा.प.अनं. द्वितीय 

२०७९।५।२९ गते, 

द्विनको २:0० बिे 

(४५ ममनेट) 

२०७९।५।२९ गते, 

द्विनको ३:१५ बिे 

(२ घण्टा १५ ममनेट) 

बटुवल परीक्षा केन्द्र राखी 
िरखास्त स्वीकृत भएका 
सम्पूर्ण उम्मेिवारहरु 

३२ िना 
लोक सेवा आयोग बटुवल 

कायाणलयको परीक्षा हल 

7.  
१३९२१/०७८-७९ 

(खलुा) 
अपरेटर, इञ् ि., मेकामनकल, 
मन.उ.स., रा.प.अनं. द्वितीय 

२०७९।५।३० गते, 

द्विनको २:0० बिे 

(४५ ममनेट) 

२०७९।५।३० गते 
द्विनको ३:१५ बिे 

(२ घण्टा १५ ममनेट) 

बटुवल परीक्षा केन्द्र राखी 
िरखास्त स्वीकृत भएका 
सम्पूर्ण उम्मेिवारहरु 

१९ िना 
लोक सेवा आयोग बटुवल 

कायाणलयको परीक्षा हल 

8.  
१३९२२/०७८-७९ 

(खलुा) 

नायब िलववज्ञान सहायक, 
इञ् ि./मसमभल/हाइरोलोलोिी, 
रा.प.अनं. द्वितीय 

२०७९।५।३० गते, 

द्विनको २:0० बिे 

(४५ ममनेट) 

२०७९।५।३० गते, 

द्विनको ३:१५ बिे 

(२ घण्टा १५ ममनेट) 

बटुवल परीक्षा केन्द्र राखी 
िरखास्त स्वीकृत भएका 
सम्पूर्ण उम्मेिवारहरु 

६५ िना 
लोक सेवा आयोग बटुवल 

कायाणलयको परीक्षा हल 
 

रष्टव्य १:- 

१. पम्ूदेवा ले पत्त पवुस्तकाूा कालो ूसी भएको डटपेन/कलू ूात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

२. वस्तगुत बहेपत्त  (Multiple Choice) प्रश् नको पत्त  ले्दा अं्नेी हूलो अक्ष  (Capital Letter) ूा A, B, C, D  ूा लेवखएको पत्त लाई ूात्र ूान्द्यता वदइनेछ ।  

३. प्रव े-पत्र ववना कुनो पवन पम्ूदेवा लाई प ीक्षाूा सवम्ूवलत नग ाईने हेुँदा प्रव े-पत्र अवनवाया रुपूा साथूा वलई प ीक्षा सञ् चालन हेनभुन्द्दा कवम्तूा १ घण्टा अगावो 

प ीक्षा भवनूा आइपगु्न ुपनेछ । 

४. प ीक्षा भवनूा ूोबाईल फोन तथा अन्द्य इलेक्ट्रोवनक वडभाइसहरु लोनान वनषरे् गर एको छ । 

५. प ीक्षा सञ् चालन हेने वदन अप्रत्याव त ववदा पना गएूा पवन आयोगको पहवा सहचना ववना वनर्ाार त कायाक्रू अनसुा को प ीक्षा स्थवगत हेनेछोन । 

६. प ीक्षाूा सम्बवन्द्र्त वनकायबाट ना ी भएको प्रवे पत्र सुँगो आफ्नो नागरीकता वा नेपाल सरकारबाट जारी िएको र्ोटो सद्वहतको कुनै सक् कलै पररचयपत्र 

अवनवाया रुपूा वलई आपनपुनेछ । 
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(परीक्षा शाखा) बुटवल, रूपन्देही 

 

रष्टव्य २:- कोद्विड-१९ संक्रमणबाट सुरद्वक्षत रहन परीक्षाथीले अद्वनवायफ पालना गनुफपने थप द्ववषयहरु: 
 

१. प ीक्षा केन्द्रूा प्रव े गनुा अवघ पम्ूदेवा ले ूास्क लगाई आफ्नो प्रयोननको लावग स्यावनटाइन  तथा खानेपानी सूेत वलई आपनपुनेछ । 

२. प ीक्षाथीहरु प ीक्षा केन्द्रूा प्रव े गदाा  बावह  वनस्कुँ दा    ौचालय प्रयोग गनुापदाा वभडभाड नग ीकन एक आपसूा २ (दईु) वूट को द ुी कायू ग ी क्रूोसुँग तोवकएको 

स्थानूा नानपुनेछ । 

३. प ीक्षाथीहरु सूहुूा भलेाहेने  कु ाकानी गने गनुाहेदोन । 

४. कोवभड-१९ बाट संक्रवूत प ीक्षाथीहरुका लावग लोक सेवा आयोग वटुवल कायाालय  बुटवलको द्ववशेष परीक्षा हलूा प ीक्षा केन्द्रको व्यबस्था गर एको हेुँदा 

संक्रवूत प ीक्षाथीले लोक सेवा आयोग बटुवल कायाालय  बटुवल (र्ोन नं. ०७१-५५१३२८, ५४०२०७) ूा पहवा नानका ी वदई पक्त वव षे प ीक्षा केन्द्रबाट ूात्र 

प ीक्षाूा सहभागी हेन सक्ट्नेछन ्। 

५. प ीक्षाूा खवटएका नन वक्तले वदएको वनद ेनको पहर्ा पालना गनुापनेछ । 

 

 

 

 

 

 

       (ववनय कुूा   म्तेल) 

          कम््यटु  अप ेट  

 ( ञ् नन  ेग्ूी) 

नायब सबु्बा 

 (ध्यान कुूा  थापा) 

                                          पपसवचव 
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