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खरिदाि वा सो सिह पदको पिीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
सूचना नं. 22/०७७-७८

,

मममि २०७७/11/17

ु ि एकीकृि, िा.प.अनं.
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कायाालयको 12503-12507/076-77 (खुला िथा समावेशी) , सं यक्त

द्वििीय श्रे णी (अप्राववमिक) खरिदाि वा सो सिह पदको लामग पिीक्षा केन्द्र हेटौंडा िाखी online बाट दिखास्ि फािाम स्वीकृि
गिाएका सम्पूणा उम्मेदवािहरुको प्रथम चिणको प्रमियोमगिात्मक मलखखि पिीक्षा पूव ा प्रकाखशि कायाक्रम अनुसाि नेपाल सिकािले

िोकेको स्वास््य सुिक्षा सम्बन्द्िी मापदण्ड पालना गने गिाउने गिी दे हाय बमोखिमको मममि, समय ि स्थानमा मलखखि पिीक्षा
सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्द्िि सबैको िानकािीको लागी यो सूचना प्रकाखशि गरिएको छ

परीक्षा कायाक्रम
ववषय
सामान्द्य ज्ञान ि सामान्द्य बौविक
पिीक्षण

पिीक्षा प्रणाली

पिीक्षा मममि ि समय

समय अवमि

2077 फागुन 29 गिे

बस्िुगि

45 ममनेट

द्वदनको 11:00 बिे

पिीक्षा भवन
क्र.सं .

उम्मेदवािहरुको दिाा नं. / िोल नं.

पिीक्षाथी सं ख्या

पिीक्षा भवन

1

410001 दे खी 410120 सम्म

120

श्री प्रगमि मा.वव. पशुपमिनगि, लामसुिे, हेटौंडा ( केन्द्र

–क )

2

410121 दे खी 410270 सम्म

150

श्री प्रगमि मा.वव. पशुपमिनगि, लामसुिे, हेटौंडा ( केन्द्र

–ख )

3

410271 दे खी 410410 सम्म

140

श्री बालिागृमि ईङ्गमलस. मा. वव. हेटौंडा

( केन्द्र – क )

4

410411 दे खी 410550 सम्म

140

श्री बालिागृमि ईङ्गमलस. मा. वव. हेटौंडा

( केन्द्र – ख )

5

410551 दे खी 410700 सम्म

150

श्री अमि मा.वव. चाइना क्वाटि, हेटौंडा

6

410701 दे खी 410850 सम्म

150

ु ी क्याम्पस हेटौडा
श्री मकवानपुि बहुमख

( केन्द्र – क )

7

410851 दे खी बााँकी सबै

ु ी क्याम्पस हेटौडा
श्री मकवानपुि बहुमख

( केन्द्र – ख )

रष्टव्य:-१
क) पिीक्षा सञ्चालन हुने द्वदन अप्रत्याखशि मबदा पना गएमा आयोगको पूबा सूचना ववना मनिाारिि कायाक्रम अनुसािको पिीक्षा स्थमगि
हुनेछैन ।

ख) पिीक्षा शुरु हुन ु भन्द्दा १ घण्टा अगाडी पिीक्षा केन्द्रमा आईपुग्नु पनेछ ।
ग) पिीक्षा भवनमा मोबाईल िथा मबिुिीय सामाग्री मनषेि गरिएको छ ।
घ) पिीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।
ङ) पिीक्षाथीले अमनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र मलई पिीक्षा भवनमा िानुपनेछ ।
च) िोवकएको पिीक्षा केन्द्र बाहेक अन्द्य पिीक्षा केन्द्रमा सहभागी गिाईने छै न ।

छ) पिीक्षाथीले पिीक्षामा आंउदा नेपाली नागरिकिाको प्रमाणपत्र वा सिकािी कायाालयवाट िािी भएको फोटो सवहिको कुनै एक
सक्कलै प्रमाणपत्र मलई उपखस्थि हुनपु नेछ ।

रष्टव्य:- २ सं क्रमणको ववशेष अवस्थामा पिीक्षा सञ्चालन (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन)सम्बन्द्िी मापदण्ड , २०७७ अनुसाि पिीक्षाथीले
दे हायका ववषयहरुको पूणा पालना गनुपा नेछ ।
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क) पिीक्षा केन्द्र प्रवेश गनुा अखघ अमनवाया रुपमा मास्क लगाउनु पनेछ । साथै उम्मेदवाि स्वयमले आफ्नो प्रयोिनको लामग
स्यामनटाईिि िथा खानेपानीको व्यवस्था गनुप
ा नेछ ।

ीँ ा एकआपसमा दुई ममटिको दुिी कायम गनुप
ख) पिीक्षा केन्द्र प्रवेश गदाा शौचालय िााँदा आाँउदा पिीक्षा केन्द्रबाट बावहिीद
ा नेछ ।
ग) उत्तिपुखस्िकामा िहे को खाली स्थान काटी उत्तिपुखस्िका गन्द्िी गिी बुझाई हस्िाक्षि गरि बाहीि िानुपनेछ ।
घ) पिीक्षामा खवटएका िनशखक्तले द्वदएको मनदे शन पूणा पालान गनुा पनेछ ।

ङ) कोमभड-१९ बाट सं क्रममि पिीक्षाथीहरुका लागी सम्बखन्द्िि पिीक्षा केन्द्रमा मबशेष पिीक्षा केन्द्रको ब्यबस्था गिीएको हुाँदा
साँक्रममि पिीक्षाथीहरुले मोबाईल नंबि ९८५५०१९३०२, ९८४१३०७८५४ ि 9845081677 मा सम्पका गना हुन
अनुिोि गिीन्द्छ ।

कान्तिराज मैनाली
नायब सब्ु बा

िेज प्रसाद दाहाल
उप-सन्िब

