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रा.प.अनं.द्वितीय शे्रणी (प्राविधिक), इञ्जिधनयररङ्ग सेिाका मेकाधनक्स , अपरेटर र अधमन पदहरुको धिखत परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गररएको 
सूचना । 

 

सूचना नं.  20/०७8-७9 , धमधत २०७8/06/22 

 
 

िोक सेिा आयोग, हेटौंडा कायाािय, हेटौंडाको देहाय अनसुारको रा.प.अनं.द्वितीय शे्रणी (प्राविधिक) तर्ा का विधिन्न विज्ञापन नं., सेिा, समूह, उपसमूह, पदको परीक्षा केन्द्र हेटौंडा राखी online 

बाट दरखास्त र्ाराम स्िीकृत िएका सम्पूणा उम्मेदिारहरुको प्रधतयोधगतात्मक धिञ्जखत परीक्षा पूिा प्रकाञ्जित कायाक्रम अनसुार नेपाि सरकारिे तोकेको स्िास््य सरुक्षा सम्बन्द्िी मापदण्ड पािना गने 
गराउने गरी देहाय बमोञ्जिमको धमधत, समय र स्थानमा धिञ्जखत परीक्षा सञ्चािन हनुे िएकोिे सम्बञ्जन्द्ित सबैको िानकारीको िाधग यो सूचना प्रकाञ्जित गररएको छ । हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त 
स्िीकृत िएका बाहेक अन्द्यत्र परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीहरुिाई परीक्षामा सामेि गराईने छैन ।साथै तोवकएको परीक्षा ििन बाहेक अन्द्य परीक्षा ििनहरुमा कुनै पधन उम्मेदिारहरुिाई सञ्जम्मधित 
गराइने छैन । 

परीक्षा कायाक्रम तथा परीक्षा भवन 
क्र. 

सं. 
विज्ञापन नं. पद सेिा/ समूह/ उपसमूह परीक्षा वमवि/ समय / समय अिवि उमे्मदिारहरुको रोल नं. संख्या परीक्षा केन्द्र 

१ 
12551-12555/ 2077-
78 (खिुा तथा समािेिी) 

मेकाधनक्स इञ्जि. / मेकाधनकि 
/ धन.उ.स. 

2078/07/08 गते 

विहान 8:00 बिे 

समय अिधि : 45 धमनेट 

हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखेका सम्पणुा 
उम्मेदिारहरु 

श्री धसद्धाथा मा.वि., नगरपाधिका रोड, हेटौंडा 

२ 

12556-12558/ 2077-
78 (खिुा तथा समािेिी) 

अपरेटर इञ्जि. / मेकाधनकि 
/ धन.उ.स. 

2078/07/09 गते 

विहान 8:00 बिे 

समय अिधि : 45 धमनेट 

 

हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखेका सम्पणुा 
उम्मेदिारहरु 

िोक सेिा आयोग, हेटौंडा कायाािय, हेटौंडाको परीक्षा हि । 

३ 
12559-12564 / 2077-
78 खिुा तथा समािेिी) 

अधमन इञ्जि. / सिे  2078/07/15 गते 

विहान 8:00 बिे 

समय अिधि : 45 धमनेट 

हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखेका सम्पणुा 
उम्मेदिारहरु श्री धसद्धाथा मा.वि., नगरपाधिका रोड, हेटौंडा 

रष्टव्य:-१ 

क) परीक्षा सञ्चािन हनुे द्वदन अप्रत्याञ्जित विदा पना गएमा आयोगको पूिा सूचना विना धनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थधगत हनुेछैन । 
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ख) प्रिेि-पत्र विना कुनै पधन उम्मेदिारिाई परीक्षामा सञ्जम्मधित गराईने छैन । 

ग) परीक्षा िरुु हनु ुिन्द्दा १ घण्टा अगाडी परीक्षा केन्द्रमा आईपगु्न ुपनेछ । 

घ) परीक्षा ििनमा मोबाईि तथा धबद्यधुतय सामाग्री धनषिे गररएको छ । 

ङ) परीक्षामा कािो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

च) तोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहिागी गराईन ेछैन । 

छ) परीक्षाथीिे परीक्षामा सहिागी हनु आउँदा नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र िा सरकारी कायााियिाट िारी िएको र्ोटो सवहतको कुनै एक सक्किै प्रमाणपत्र धिई उपञ्जस्थत हनुपुनेछ । 

 

रष्टव्य:- २ संक्रमणको वििेष अिस्थामा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन)सम्बन्द्िी मापदण्ड , २०७७ (संसोिन सवहत) अनसुार परीक्षाथीिे देहायका विषयहरुको पूणा पािना गनुापनेछ । 

क) परीक्षा केन्द्र प्रिेि गनुा अञ्जघ अधनिाया रुपमा मास्क िगाउन ुपनेछ । साथै उम्मेदिार स्ियंिे आफ्नो प्रयोिनको िाधग स्याधनटाईिर तथा खानेपानीको व्यिस्था गनुापनेछ । 

ख) परीक्षा केन्द्र प्रिेि गदाा, िौचािय िाँदा आउँदा, परीक्षा केन्द्रबाट बावहररदा एकआपसमा दईु धमटरको दरुी कायम गनुापनेछ । 

ग) परीक्षामा खवटएका िनिञ्जििे द्वदएको धनदेिन पूणा पािना गनुा पनेछ । 

घ) उम्मेदिारिे आफ्नो स्िास््य अिस्थाको बारेमा आयोगको Website मा आफ्नो User Id मार्ा त कोधिड-19 सम्बञ्जन्द्ि स्ियं घोषणा िनुा पनेछ । 

ङ) कोधिड-१९ संक्रधमत उम्मेदिारहरुको िाधग धबिेष परीक्षा केन्द्रको ब्यबस्था गरीने हुँदा सँक्रधमत परीक्षाथीहरु आरु् संक्रधमत िएको िानकारी यस कायााियको र्ोन नं. 057-520302, 
526822 र मोबाईि नंबर ९८५५०१९३०२ मा सम्पका  गरी िा इमेि hetauda@psc.gov.np तथा धनिेदनको माध्यमबाट सो को  िानकारी यस कायााियिाई द्वदनहुनु सञु्जचत गररन्द्छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

कान्तिराज मनैाली 

नायब सबु्बा 
िेज प्रसाद दाहाल 

उप-सन्िब 

बद्रीनाथ सापकोटा 

शाखा अन्िकृि 
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