
हेटौंडा 
 

लोक सेवा आयोग 

हेटौंडा कायाालय 

 

वेवसाइट: www.psc.gov.np   फोन : )%&—%@)#)@       फ्याक्स : )%&—%@^*@@ इमेल: hetauda@psc.gov.np 

 

जम्मा पाना 2 मध्ये  ~ 1 ~ 

परीक्षा भवन तोकिएिो सूचना   

सूचना नम्बर : 26/078-79 , मममत :2078/08/09 

 

यस िायाालयबाट संचालन हनु े नेपाली सेनािो मममत 2078/05/18 गते प्रिाशित कव.नं 07८/7९/०1 , सैन्य पदिो 
लामग श्री िाली बहादरु गण, भरतपरु व्यारेि, शचतवन बाट कवयररङ्ग, कप्र-मेमडिल तथा िारीररि परीक्षामा छनौट भएिा सम्पूणा 
उम्मेदवारहरुिो प्रमतयोमगतात्मि मलशित परीक्षा िायाक्रम नेपाल सरिारले तोिेिो स्वास््य सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गने गराउन े
गरी देहाय बमोशजमिो मममत , समय र स्थानमा हनुे भएिोले  सम्बशन्धत सबैिो जानिारीिा लामग यो सूचना प्रिािन गररएिो छ । 

 

मलशित परीक्षा िायाक्रम 

कवषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा मममत र समय अवमध 

नेपाली ,अंग्रजेी, गशणत र सामान्यज्ञान बस्तगुत 2078/08/18 गते 

कवहान 11:00 बजे 

2 घण्टा ३० ममनेट 

कवषयगत 
 

परीक्षा िेन्र 

क्र.सं रोल नम्बर .... देिी ..... सम्म उम्मेदवार 
संख्या 

परीक्षा भवन  

1 N 01  देशि N 490 सम्म 200 श्री वीरेन्र बहमुिुी क्याम्पस भरतपरु, शचतवन, िेन्र (ि) 

2 N 492  देशि N 1040 सम्म 228 श्री वीरेन्र बहमुिुी क्याम्पस भरतपरु, शचतवन, िेन्र (ि) 

३ N 1041  देशि N 1544 सम्म 172 श्री वीरेन्र बहमुिुी क्याम्पस भरतपरु, शचतवन, िेन्र (ग) 

४ N 1546  देशि N 2678 सम्म २77 श्री शचतवन मा. कव. , भरतपरु, शचतवन 
 

रष्टव्य:-१ 

ि) परीक्षा सञ्चालन हनुे ददन अप्रत्याशित कवदा पना गएमा आयोगिो पूवा सूचना कवना मनधााररत िायाक्रम अनसुारिो परीक्षा स्थमगत हनुेछैन । 

ि) प्रवेि-पत्र कवना िुनै पमन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सशम्ममलत गराईन ेछैन । 

ग) परीक्षा िरुु हनु ुभन्दा २ घण्टा अगाडी परीक्षा िेन्रमा आईपगु्न ुपनेछ । 

घ) परीक्षा भवनमा मोबाईल तथा मबद्यमुतय सामाग्री मनषेध गररएिो छ । 

ङ) परीक्षामा िालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

च) तोकिएिो परीक्षा िेन्र बाहेि अन्य परीक्षा िेन्रमा सहभागी गराईन ेछैन । 

छ) परीक्षाथीले परीक्षामा सहभागी हनु आउँदा नेपाली नागररितािो प्रमाणपत्र वा सरिारी िायाालयवाट जारी भएिो फोटो सकहतिो िुनै एि 
सक्कलै प्रमाणपत्र मलई उपशस्थत हनुपुनेछ । 

ज) वस्तगुत बहउुत्तर (Multiple Choice) प्रश्निो उत्तर लेख्दा अंग्रजेी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेशिएिो उत्तरलाई मात्र 
मान्यता ददइन ेछ । 

रष्टव्य:- २ संक्रमणिो कविेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)सम्बन्धी मापदण्ड , २०७७ (संसोधन सकहत) अनसुार परीक्षाथीले देहायिा 
कवषयहरुिो पूणा पालना गनुापनेछ । 

ि) परीक्षा िेन्र प्रवेि गनुा अशघ अमनवाया रुपमा मास्ि लगाउन ुपनेछ । साथै उम्मेदवार स्वयंले आफ्नो प्रयोजनिो लामग स्यामनटाईजर तथा 
िानेपानीिो व्यवस्था गनुापनेछ । 

ि) परीक्षा िेन्र प्रवेि गदाा, िौचालय जाँदा आउँदा, परीक्षा िेन्रबाट बाकहररदा एिआपसमा दईु ममटरिो दरुी िायम गनुापनेछ । 

ग) परीक्षामा िकटएिा जनिशिले ददएिो मनदेिन पूणा पालना गनुा पनेछ । 

http://www.psc.gov.np/
mailto:narayani@psc.gov.np


हेटौंडा 
 

लोक सेवा आयोग 

हेटौंडा कायाालय 

 

वेवसाइट: www.psc.gov.np   फोन : )%&—%@)#)@       फ्याक्स : )%&—%@^*@@ इमेल: hetauda@psc.gov.np 

 

जम्मा पाना 2 मध्ये  ~ 2 ~ 

घ) िोमभड-१९ संक्रममत उम्मेदवारहरुिो लामग मबिेष परीक्षा िेन्रिो ब्यबस्था गरीने हुँदा सँक्रममत परीक्षाथीहरु आफु संक्रममत भएिो 
जानिारी यस िायाालयिो फोन नं. 057-520302, 526822 र मोबाईल नंबर ९८५५०१९३०२ मा सम्पिा  गरी वा इमेल 
hetauda@psc.gov.np तथा मनवेदनिो माध्यमबाट सो िो  जानिारी  परीक्षा िरुु हनु ुभन्दा २ घण्टा अगावै यस िायाालयलाई ददनहुनु 
जानिारी गररन्छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

कान्तिराज मनैाली 

(नायब सबु्बा) 

िेज प्रसाद दाहाल 

(उप-सन्िब) 

बद्रीनाथ सापकोटा 

(शाखा अन्िकृि) 
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