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पेज नं. 1 

परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना । 

सूचना नं. ३९ /०७९-८०, मममि २०७९/०८/०९ 
 

लोक सेवा आयोग, हेट ौंडा कायाालय, हेट ौंडाको ववज्ञापन नौं. १२५०३-१२५०९/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), सौंयुक्त र एकीकृत 

परीक्षा प्रणाली अन्तगात रा.प.अनौं. वितीय शे्रणी (अप्राववविक) खररदार वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र हेट ौंडा राखी online बाट दरखास्त 

फाराम स्वीकृत गराइ प्रथम चरणको परीक्षा उविणा भएका समू्पणा उमे्मदवाहरुको वितीय चरणको प्रवतयोवगतात्मक वलखखत परीक्षा पूवा 

प्रकावशत कायाक्रम अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गने गराउने गरी देहाय बमोविमको वमवत , 

समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्धत सबैको िानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ । 

उल्लेखित परीक्षा आ.व. ०७७/०७८ को ववज्ञापनको भएकोले परीक्षा भवन एकीन गरी प्रवेश पत्र समेत सोही आ.व.को 
ललई परीक्षा दिन जान ुहोला । साथै सहयोगी लेिक आवश्यक पने उम्मेिवारहरुले सहयोगी लेिक माग गनु ुपने कारण र प्रमाण 
सवहतका कागजात संलग्न रािी लोक सेवा आयोग, 2079 को लनयम 68(१) बमोखजम परीक्षा शरुु हनु ेलमलत भन्िा 10(िश) दिन 
अगावै यस कायालुयमा लनवेिन दिन ुपनेछ । परीक्षाथीहरुले अलनवाय ुरुपमा पालना गनुपुने ववषयहरु द्रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेि 
गररएको छ । 

परीक्षा कायाक्रम 

क्र.सं. पत्र मिषय 
परीक्षा 

प्रणाली 

परीक्षा मममि र समय समय अिमि 

१ वितीय 
कायाालय 

व्यवस्थापन 
ववषयगत २०७९/०८/२३ गते,  वदनको २:०० बिे २ घण्टा ३० वमनेट 

२ तृतीय काया ज्ञान सम्बन्धी ववषयगत २०७९/०८/२४ गते,  वदनको २:०० बिे २ घण्टा ३० वमनेट 

परीक्षा भिन 

क्र.सं. उम्मेिवारहरुको रोल नं. 
परीक्षाथी 
संख्या 

परीक्षा भवन 

१ ४१०००६ देखी ४१०९०२ सम्म २०० श्री भुटनदेवी मा.वव.(प्राववविक वशक्षालय),हेट ौंडा, ( केन्द्र -क)। 

२ ४१०९०३ देखी ४११९२२ सम्म २०० श्री भुटनदेवी मा.वव.(प्राववविक वशक्षालय),हेट ौंडा, ( केन्द्र -ख)। 

३ ४११९२४ देखी ४१२५१२ सम्म २०० श्री प्रगवत मा.वव. पशुपवतनगर, लामसुरे, हेट ौंडा, ( केन्द्र -क) । 

४ ४१२५१६ देखी ४१३३७४ सम्म २२० श्री प्रगवत मा.वव. पशुपवतनगर, लामसुरे, हेट ौंडा, ( केन्द्र -ख) । 

द्रष्टव्य:-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने वदन अप्रत्यावशत ववदा पना गएमा आयोगको पूवा सूचना ववना वनिााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थवगत हुनेछैन । 

ख) प्रवेश-पत्र ववना कुनै पवन उमे्मदवारलाई परीक्षामा सखम्मवलत गराईने छैन । 

ग) परीक्षा शुरु हुनु भन्दा १ घण्टा अगाडी परीक्षा केन्द्रमा आईपुगु्न पनेछ । 

घ) परीक्षा भवनमा मोबाईल तथा वबदु्यवतय सामाग्री वनषेि गररएको छ । 

ङ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

च) िोमकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराईने छैन । 

छ) परीक्षाथीले परीक्षामा सहभागी हुन आउँदा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाालयवाट िारी भएको फोटो सवहतको कुनै एक 

सक्कलै प्रमाणपत्र वलई उपखस्थत हुनुपनेछ । 

द्रष्टव्य:- २ संक्रमणको मिशेष अिस्थामा परीक्षा (सञ्चालन िथा व्यिस्थापन)सम्बन्धी मापदण्ड , २०७७ (सौंसोिन सवहत) अनुसार परीक्षाथीले 

देहायका मिषयहरुको पूणण पालना गनुणपनेछ । 
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पेज नं. 2 

क) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गनुा अवघ अवनवाया रुपमा मास्क लगाउनु पनेछ । साथै उमे्मदवार स्वयौंले आफ्नो प्रयोिनको लावग स्यावनटाईिर तथा 

खानेपानीको व्यवस्था गनुापनेछ । 

ख) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गदाा, श चालय िाँदा आउँदा, परीक्षा केन्द्रबाट बावहररदा एकआपसमा दुई वमटरको दुरी कायम गनुापनेछ । 

ग) परीक्षामा खवटएका िनशखक्तले वदएको वनदेशन पूणा पालना गनुा पनेछ । 

घ) कोवभड-१९ सौंक्रवमत उमे्मदवारहरुको लावग मबशेष परीक्षा केन्द्रको ब्यबस्था गरीने हँुदा सँक्रवमत परीक्षाथीहरु आफु सौंक्रवमत भएको 

िानकारी यस कायाालयको फोन नौं. ०५७-५२०३०२ र मोबाईल नौंबर ९८५५०१९३०२ मा सम्पका  गरी वा इमेल hetauda@psc.gov.np 

तथा वनवेदनको माध्यमबाट सो को  िानकारी यस कायाालयलाई वदनुहुन सुवचत गररन्छ । 

 

 
..................... 

बद्रिनाथ सापकोटा 

शाखा अद्रिकृत 

..................... 

सरेुश साह 

कम्प्यटुर अपरेटर 
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