
ऱोक सेवा आयोग 

बटुवऱ कायााऱय 

                                                      (ऩरीऺा शाखा)                       बटुवऱ, रुऩन्देही 
 

 

 

फोनः - ०७१-५४०२०७,  ५५१३२८, फ्याक्सः  ०७१-५४७८०७, Email: butwal@psc.gov.np, Website: www.psc.gov.np 

ऩाना नं. 1 

(सचूना नं. ८६/०७९-८०  मममि: २०७९।०९।२६ गिे) 
 

मिषय:- मिमिि परीक्षाको परीक्षा भिन कायम गररएको सचूना । 
 
 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालयको दहेाय अनसुारको रा.प. िृिीय शे्रणी (प्रामिमधक) तर्ा को तपससलमा उल्लेसित पदको लासग 

बुटिि परीक्षा केन्द्र रािी Online बाट दरिास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारको प्रसतयोसगतात्मक सलसित परीक्षा पवूासनधााररत परीक्षा 

कायाक्रम बमोसजम दहेायको समसत, समय र स्थानमा सञ् चालन हुने भएकोले सम्बसन्द्धत सबैको जानकारीको लासग यो सचूना प्रकाशन 

गररएको छ । परीक्षाथीहरुले पालना गनुा पने  सनयमहरु रष्टव्य १ र २ मा उल्लेि गररएको छ । 
 

परीक्षा काययक्रम 

क्र.सं. मि.नं. 
पद, सेिा, समूह, उपसमूह 

र शे्रणी 
परीक्षा मममि, समय र अिमध 

रोि नं. उम्मेदिार 

संख्या 
परीक्षा भिन 

  देमि सम्म 

१. 

१७२५४ -१७२६०/२०७९-८० 

(िुिा/समािेशी) 

 

इमजिमनयर, इमजि, मसमभि   

(िनरि, हाइिे, स्यामनटरी, 

इररगेशन, हाइड्रोपािर), 

रा.प. िृिीय 

 

प्रथम पत्र:- 

२०७९/१०/१३ गिे मिहान ८:०० ििे 

(१ घण्टा ३० ममनेट) 

मििीय पत्र:- 

२०७९/१०/१४  गिे मिहान ८:०० 

ििे (३ घण्टा) 

५५००५८ ५५०२५७ २००  
श्री िक्ष्मी मा.मि. 

िक्ष्मीनगर, बटुिि 

५५०२५८  देमि 

मामथका सिै 
७९ 

श्री िोक सेिा 

आयोग, बटुिि 

कायायियको परीक्षा 

हि 

२. 
१७२६१ -१७२६४/२०७९-८०  

(िुिा/समािेशी) 

इमजिमनयर, इमजि, मसमभि, 

मि. एण्ड आ., रा.प. िृिीय 

प्रथम पत्र:- 

२०७९/१०/१७ गिे मिहान ८:०० ििे 

(१ घण्टा ३० ममनेट) 

मििीय पत्र:- 

२०७९/१०/१८ गिे मिहान ८:०० ििे 

(३ घण्टा) 

५५०००१ ५५००३६ ३६ 

श्री िोक सेिा 

आयोग, बटुिि 

कायायियको परीक्षा 

हि 

३. 
१७२६५ -१७२६७ /२०७९-८० 

(िुिा/समािेशी 

हाईड्रोिोमिष्ट, इमजि, 

मसमभि, हाईड्रोिोिी, रा.प. 

िृिीय 

प्रथम पत्र:- 

२०७९/१०/१९ गिे मिहान ८:०० ििे 

(१ घण्टा ३० ममनेट) 

मििीय पत्र:- 

२०७९/१०/२० गिे मिहान ८:०० ििे 

(३ घण्टा) 

५५०००६ ५५००१३ ८ 

श्री िोक सेिा 

आयोग, बटुिि 

कायायियको परीक्षा 

हि 

 

रष्टव्य १:- 

१. उम्मेदवारले उत्तरपसुस्तकामा कािो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

२. प्रवेश-पत्र सवना कुनै पसन उम्मेदवारलाई परीक्षामा ससम्मसलत गराइने छैन साथै परीक्षाथीले प्रवेशपत्रका साथ आफ्नो 

नागररकिा िा नेपाि सरकारबाट िारी भएको फोटो समहिको कुनै सक् किै पररचयपत्र असनवाया रुपमा सलई 

आउनपुनेछ । 

३. परीक्षा भवनमा झोला, मोबाईल र्ोन तथा अन्द्य इलेक्ट्रोसनक सडभाइसहरु लैजान सनषधे गररएको छ । 

४. परीक्षा सञ् चालन हुन ेसदन अप्रत्यासशत सवदा पना गएमा पसन आयोगको पवूा सचूना सवना सनधााररत कायाक्रम अनसुारको 

परीक्षा कायाक्रम स्थसगत हुनेछैन । 
 

  



ऱोक सेवा आयोग 

बटुवऱ कायााऱय 

                                                      (ऩरीऺा शाखा)                       बटुवऱ, रुऩन्देही 
 

 

 

फोनः - ०७१-५४०२०७,  ५५१३२८, फ्याक्सः  ०७१-५४७८०७, Email: butwal@psc.gov.np, Website: www.psc.gov.np 

ऩाना नं. 2 

रष्टव्य २:-      कोमभड-१९ सकं्रमणबाट सरुमक्षि रहन परीक्षाथीिे अमनिायय पािना गनुयपने थप मिषयहरु: 

१. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा असि उम्मेदवारले मास्क लगाई आफ्नो प्रयोजनको लासग स्यासनटाइजर तथा िानेपानी समेत 

सलई आउनपुनेछ । 

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, बासहर सनस्कँदा र शौचालय प्रयोग गनुापदाा सभडभाड नगरीकन एक आपसमा २ 

(दईु) समटरको दरूी कायम गरी क्रमैसँग तोसकएको स्थानमा जानपुनेछ । 

३. परीक्षाथीहरु समहुमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुाहुदँनै ।  

४. परीक्षामा िसटएका जनशसिले सदएको सनदशेनको परू्ा पालना गनुापनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

(सचूना नं. ८६/०७९-८०  मममि: २०७९।०९।२६ गिे) 

मिषय:- मिमिि परीक्षाको परीक्षा भिन कायम गररएको सचूना । 

 

 

 

............................ 
(रञ्जन रेग्मी) 
नायव सबु्बा 

.......................... 
(बाऱकृष्ण ऩौडेऱ) 
शाखा अधधकृत 

.......................... 
(ध्यान कुमार थाऩा) 

उऩसचिव 


