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हेटौंडा कार्ाा लर्
वेवसाइट: www.psc.gov.np,

फोन : ०५७-५२०३०२, फ्याक्स : ०५७-५२६८२२,
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परीक्षा भवन तोकिएिो सूचना
सूचना नम्बर : 07/077-078 , मिमत :207७/07/27
नेपाली सेनािो कव.नं 076/77/42 , सैन्य पदिो लामि श्री िध्य पृतना हे.क्वा. , सुपारे टार ,
व्यारे ि हेटौंडा बाट छनौट भएिा सम्पूर् ण उम्िेदवारहरुिो मलखित परीक्षा िायणक्रि दे हाय बिोखिििो मिमत
, सिय र स्थानिा हुने भएिोले

सम्बखन्ित सबैिो िानिारीिा लामि यो सूचना प्रिाशन िररएिो छ ।
मलखित परीक्षा िायणक्रि

कवषय

परीक्षा प्रर्ाली

परीक्षा मिमत र सिय

अवमि

नेपाली ,अंग्रि
े ी, िखर्त र सािान्यज्ञान

बस्तुित

2077/08/13 िते

2 घण्टा 30 मिनेट

शमनबार

कवषयित

ददनिो 1:00 बिे

परीक्षा िेन्र
क्र.सं

रोल नम्बर .... दे िी ..... सम्ि

उम्िेदवार

परीक्षा भवन

सं ख्या
1

कवयररङ्ग, प्रारखम्भि स्वास््य परीक्षर् र

81

ु ी क्याम्पस , हेटौंडा
श्री ििवानपुर बहुिि

शारीररि परीक्षािा उत्तीर्ण भएिा सम्पूर्ण
उम्िेदवारहरु

रष्टव्य :-1
1. परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्याखशत कवदा पनण िएिा पमन आयोििो पूव ण सूचना कवना मनिाणररत िायणक्रि अनुसारिो परीक्षा
स्थमित हुनेछैन ।

2. उम्िेदवारहरुले परीक्षा सिय भन्दा 1 घण्टा अिावै परीक्षा भवनिा उपखस्थत भइसक्नुपनेछ ।
3. प्रवेशपत्रिा साथै सक्कल नेपाली नािररितािो प्रिार्-पत्र वा नेपाल सरिारबाट िारी भएिो फोटो सिेटिो िुनै पररचय-पत्र
सकहत उपखस्थत हुन ु पने छ।अन्यथा पररक्षािा सखम्िमलत िराइने छै न

4. उत्तरपुखस्तिािा िालो िसी भएिो िलि/डटपेन िात्र प्रयोि िनुपण नेछ ।
5. परीक्षा हलिा िोबाइल तथा अन्य ईलेक्रोमनि मडभाइसहरु लै िान मनषेि िरीएिो छ ।
6. वस्तुित बहुउत्तर प्रश्निो उत्तर लेख्दा अं ग्रि
े ी ठू लो अक्षर (Capital Letter) िा A,B,C,D लेखिएिो उत्तरलाई िात्र िान्यता ददइने
छ ।

रष्टव्य :-2 सं क्रिर्िो कवशेष अवस्थािा परीक्षा (सं चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्िी िापदण्ड, 2077 अनुसार परीक्षाथीले तपमसलिा
उल्लेखित कवषयहरुिो पूर् ण पालना िनुप
ण नेछ ।


उम्िेदवारले परीक्षा िेन्रिा प्रवेश िदाण र मनस्िदा मभडभाड निरीिन एिापसिा दुई मिटरिो दूरी िायि िनुप
ण ने ।



परीक्षािा िकटएिा िनशखिले ददएिो मनदे शनिो पूर् ण पालना िनुण पने ।



परीक्षा िेन्रिा प्रवेश िनुण अखघ उम्िेदवार स्वयंले िखम्तिा िाक्स, स्यामनटाइिर तथा आफ्नो लामि िानेपानीिो अमनवायण
व्यवस्था िनुप
ण ने ।



परीक्षाथीहरु परीक्षा िेन्रिा प्रवेश िदाण, बाकहर मनस्िँदा, शौचालय प्रयोि िनुप
ण दाण मभडभाड निररिन दूरी िायि िरी
क्रिैसँि तोकिएिो स्थानिा िानुपने ।



परीक्षाथीहरु सिूहिा भेला हुन,े िुरािानी िने िनुण हुँदैन ।



परीक्षाथीले लेख्न बाँिी रहेिो उत्तरपुखस्तिािो िाली ठाँउिा आफै िाट्नु पनेछ र उत्तरपुखस्तिा िन्ती िरी बुझाउनु
पनेछ ।



िोमभड-19 बाट सं क्रमित परीक्षाथीहरुिा लामि सम्बखन्ित परीक्षा िेन्रिा कवशेष परीक्षा िेन्र व्यवस्था िररएिो हुँदा
सं क्रमित परीक्षाथीहरुले परीक्षा मिमतिो 2 (दुई) ददन अिावै िोबाइल नम्बर 9855019302 , 9841307854 वा
9845309828 िा सम्पिण िनुण हुन अनुरोि छ ।

....................
कान्ततराज मैनाली

....................
तेजप्रसाद दाहाल

नायब सुब्बा

(उपसचिव)

