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पाना नं. 1 

राष्ट् िय ननसुन्वान गवोागको ननसुन्वान सहायक पदको तीय र य र र र य पो लको तलष्टखर परीक्षाको परीक्षा ोवन 
कायम गररएको सूचना। 

 

सूचना नं. ४०/२०७८।७९, तमतर: २०७८।६।१८ 

 

राष्ट् िय ननसुन्वान गवोागको गवज्ञापन न ं. ०३/२०७७-७८, नेपाल गवषेश सेवा, रा.प.ननं. तीय र य शे्रण  सरह, ननसुन्वान 
सहायक पदको बटुवल केन्र राख  प्रथम चरणको परीक्षा उत्त णा ोएका उम्मेदवारहरुको तीय र य र र र य पो लको प्रतरयोतगरात्मक 
तलष्टखर परीक्षा लोक सेवा आयोगको तमतर २०७८।३।१४ गरेको तनणायानसुार नेपाल सरकारले रोकेको स्वास््य सरुक्षा 
सम्बन्व  मापदण्ड, २०७७ (रेस्रो संशोवन) को पालना गने गराउने गरी तनम्न तमतर, समय र स्थानमा सञ् चालन हनुे ोएकोले 
सम्बष्टन्वर सबैको जानकारीको लातग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ।  

 

परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन                                                                                          
 

 

क्र.सं. 

 

ववज्ञापन नं. पद/सेवा/शे्रणी 

 

पत्र परीक्षा वमवत र समर् रोल नं. 
परीक्षाथी 

संख्या 
परीक्षा केन्द्र 

1.  03/2077/78 ननसुन्वान सहायक, 
नेपाल गवषेश सेवा, 
रा.प.नन ं. तीय र य 
शे्रण  सरह 

तीय र य 

 
२०७८।७।९ गरे 

तीयदनको २:0० बजे 

बटुवल परीक्षा केन्र 
राख  प्रथम पो ल 
उत्त णा ोएका सम्पूणा 
उम्मेदवारहरु 

८६ जना लोक सेवा आयोग, 
बटुवल कायाालयको 
परीक्षा हल र र य 

 
२०७८।७।१० गरे 

तीयदनको २:0० बजे 
 

रष्टव्य १:- 

१. उम्मेदवारले उत्तरपषु्टस्रकामा कालो मस  ोएको डटपेन/कलम माो ल प्रयोग गनुापनेछ। 

२. प्रवेश-पो ल गवना कुनै पतन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सष्टम्मतलर नगराईने हुुँदा प्रवेश-पो ल नतनवाया रुपमा साथमा तलई परीक्षा 
सञ् चालन हनुोुन्दा कष्टम्रमा १ घण्टा नगावै परीक्षा ोवनमा आइपगु्न ुपनेछ। 

३. परीक्षा ोवनमा मोबाईल फोन रथा नन्य इलेक्ट्िोतनक तडोाइसहरु लैजान तनषवे गररएको छ। 

४. परीक्षा सञ् चालन हनुे तीयदन नप्रत्याष्टशर गवदा पना गएमा पतन आयोगको पूवा सूचना गवना तनवााररर कायारम म ननसुारको 
परीक्षा कायारम म स्थतगर हनुेछैन। 

५. परीक्षामा सम्बष्टन्वर तनकायबाट जारी ोएको प्रवेशपो ल सुँगै आफ्नो नागरीकरा वा नेपाल सरकारबाट जारी ोएको फोटो  

सगहरको कुनै पररचयपो ल नतनवाया रुपमा तलई आउनपुनेछ। 

 

 

रष्टव्य 2:- कोतोड-१९ संरम मणबाट सरुष्टक्षर रहन परीक्षाथीले नतनवाया पालना गनुापने थप गवषयहरु 
 

१. परीक्षा केन्रमा प्रवेश गनुा नष्टघ उम्मेदवारले मास्क लगाई आफ्नो प्रयोजनको लातग स्यातनटाइजर रथा खानेपान  समेर तलई 
आउनपुनेछ। 

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाा, बागहर तनस्कुँ दा र शौचालय प्रयोग गनुापदाा तोडोाड नगरीकन एक आपसमा २ 
(दईु) तमटरको दूरी कायम गरी रम मैसुँग रोगकएको स्थानमा जानपुनेछ। 

३. परीक्षाथीहरु समहुमा ोेलाहनुे, कुराकान  गने गनुाहदैुन। 
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पाना नं. 2 

४. कोतोड-१९ बाट संरम तमर परीक्षाथीहरुका लातग लोक सेवा आयोग वटुवल कायाालय, बटुवलको गवशेष परीक्षा हलमा 
परीक्षा केन्रको व्यबस्था गररएको हुुँदा संरम तमर परीक्षाथीले लोक सेवा आयोग बटुवल कायाालय, बटुवल (फो.नं. 071-
551328, 540207) मा पूवा जानकारी तीयदई उक्त गवशेष परीक्षा केन्रबाट माो ल परीक्षामा सहोाग  हनु सक्ट्नेछन।् 

५. परीक्षामा खगटएका जनशष्टक्तले तीयदएको तनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ। 

 

 

 

 

 

 

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

   नायब सबु्बा 

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

शाखा नतवक र 

........................... 
(ष्टशव प्रसाद ररजाल) 

               उपसष्टचव 

 

  


