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पेज नं. 1 

परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना । 

सूचना नं.  ३३/०७8-७9, मममि २०७9/0२/0८ 
 

लोक सेवा आयोग, काठमाड ौं कायाालय, अनामनगरको ववज्ञापन नौं. 11902-11908/2077-78 (खुला तथा समावेशी) , 

सौंयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तगात रा.प.अनौं. प्रथम शे्रणी (अप्राववविक) नायव सुब्बा 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 । 

परीक्षा कायाक्रम 

क्र.सं. सेवा/समूह मवषय परीक्षा मममि र समय समय अवमि 

१ एकीकृत तथा सौंयुक्त 

मििीय पत्र 

समसामवयक अध्ययन र सावािवनक सेवा 

व्यवस्थापन 

(सबै समूहका लावग) 

२०७९/०२/२१, 

 ववहान ७:०० बिे 

 

२ घण्टा ३० वमनेट 

२ 
प्रशासन/ सा. प्रशासन र 

सौंघीय सौंसद / सा. प्रशासन 

िृिीय पत्र 

सेवा, समूह सम्बन्धी 

२०७९/०२/२२, 

 ववहान ७:०० बिे 
२ घण्टा ३० वमनेट 

३ 
प्रशासन/ लेखा र 

लेखापरीक्षण 

२०७९/०२/२३, 

 ववहान ७:०० बिे 
२ घण्टा ३० वमनेट 

४ प्रशासन / रािस्व 
२०७९/०२/२४, 

 ववहान ७:०० बिे 
२ घण्टा ३० वमनेट 

५ 
न्याय/ न्याय, कानुन र 

सरकारी ववकल 

२०७९/०२/२५, 

 ववहान ७:०० बिे 
२ घण्टा ३० वमनेट 

६ परराष्ट्र  
२०७९/०२/२६, 

 ववहान ७:०० बिे 
२ घण्टा ३० वमनेट 

 
१. मििीय पत्र :-               सबै सेवा, समूहका लामग परीक्षा भवन     : मममि २०७९/०२/२१ गिे 

क्र.सं. 
रोल नं. उमे्मदवार 

सङख्या 
परीक्षा केन्द्र 

देखि सम्म 

१ 410007 410368 200 श्री मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस, हेट डा (केन्द्र- क ) 

२ 410369 410972 200 श्री मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस, हेट डा (केन्द्र- ख ) 

३ 410974 411729 200 श्री भुटनदेवी मा.वव.(प्राववविक वशक्षालय), हेट ौंडा (केन्द्र- क ) 

४ 411730 देखि बााँकी सबै उम्मेदवारहरु 129 श्री भुटनदेवी मा.वव.(प्राववविक वशक्षालय), हेट ौंडा (केन्द्र- ख ) 

 

२. िृिीय पत्र :-   प्रशासन र संघीय संसद  सेवा , सामान्य प्रशासन समूहको लामग परीक्षा भवन : मममि २०७९/०२/२२ गिे 

क्र.सं. 
रोल नं. उमे्मदवार 

सङख्या 
परीक्षा केन्द्र 

देखि सम्म 

१ 410007 410452 200 श्री मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस, हेट डा 

२ 410454 411230 200 श्री भुटनदेवी मा.वव.(प्राववविक वशक्षालय), हेट ौंडा (केन्द्र- क ) 

३ 411231 देखि बााँकी सबै उम्मेदवारहरु 200 श्री भुटनदेवी मा.वव.(प्राववविक वशक्षालय), हेट ौंडा (केन्द्र- ख ) 
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पेज नं. 2 

 

 

३. िृिीय पत्र :-   प्रशासन सेवा , लेिा र लेिापरीक्षण समूहको लामग परीक्षा भवन  : मममि २०७९/०२/२३ गिे 

क्र.सं. 
रोल नं. उमे्मदवार 

सङख्या 
परीक्षा केन्द्र 

देखि सम्म 

१ 410007 412363 225 श्री भुटनदेवी मा.वव.(प्राववविक वशक्षालय), हेट ौंडा 

 

 

४. िृिीय पत्र :-   प्रशासन सेवा , राजस्व समूहको लामग परीक्षा भवन   : मममि २०७९/०२/२४ गिे 

क्र.सं. 
रोल नं. उमे्मदवार 

सङख्या 
परीक्षा केन्द्र 

देखि सम्म 

१ 410007 4107६३ 215 श्री भुटनदेवी मा.वव.(प्राववविक वशक्षालय), हेट ौंडा 

२ 4107७५ देखि बााँकी सबे उम्मेदवारहरु 216 श्री भुटनदेवी मा.वव.(प्राववविक वशक्षालय), हेट ौंडा 

 

 

५. िृिीय पत्र :-   न्याय सेवा , न्याय, कानुन र सरकारी वमकल समूहको लामग परीक्षा भव  : मममि २०७९/०२/२५ गिे 

क्र.सं. 
रोल नं. उमे्मदवार 

सङख्या 
परीक्षा केन्द्र 

देखि सम्म 

१ 410007  412372 247 श्री भुटनदेवी मा.वव.(प्राववविक वशक्षालय), हेट ौंडा 

 

 

६. िृिीय पत्र :-   परराष्ट्र  सेवाको लामग परीक्षा भवन     : मममि २०७९/०२/२६ गिे 

क्र.सं. 
रोल नं. उमे्मदवार 

सङख्या 
परीक्षा केन्द्र 

देखि सम्म 

१ 410012 412357 66 श्री भुटनदेवी मा.वव.(प्राववविक वशक्षालय), हेट ौंडा 

 

द्रष्टव्य:-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हनुे ददन अप्रत्याखित ववदा पनन गएमा आयोगको पूवन सूचना ववना ननर्ानररत कायनक्रम अनसुारको परीक्षा 
स्थनगत हनुेछैन । 

ि) प्रवेि-पत्र ववना कुनै पनन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सखम्मनलत गराईने छैन । 

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

घ) परीक्षा भवनमा मोबाईल तथा नबद्यनुतय सामाग्री ननषरे् गररएको छ । 

ङ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुनपनेछ । 

च) तोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराईन ेछैन । 

छ) परीक्षाथीले परीक्षामा सहभागी हनु आउाँदा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायानलयवाट जारी भएको फोटो 
सवहतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र नलई उपखस्थत हनुपुनेछ । 

द्रष्टव्य:- २ संक्रमणको वविेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)सम्बन्र्ी मापदण्ड , २०७७ (संसोर्न सवहत) अनसुार 
परीक्षाथीले देहायका ववषयहरुको पूणन पालना गनुनपनेछ । 

क) परीक्षा केन्द्र प्रवेि गनुन अखघ अननवायन रुपमा मास्क लगाउन ुपनेछ । साथै उम्मेदवार स्वयंले आफ्नो प्रयोजनको लानग 
स्याननटाईजर तथा िानेपानीको व्यवस्था गनुनपनेछ । 

ि) परीक्षा केन्द्र प्रवेि गदान, िौचालय जााँदा आउाँदा, परीक्षा केन्द्रबाट बावहररदा एकआपसमा दईु नमटरको दरुी कायम 
गनुनपनेछ । 
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पेज नं. 3 

ग) परीक्षामा िवटएका जनिखिले ददएको ननदेिन पूणन पालना गनुन पनेछ । 

घ) उम्मेदवारले आफ्नो स्वास््य अवस्थाको बारेमा आयोगको Website मा आफ्नो User Id माफन त कोनभड-19 सम्बखन्र् 
स्वयं घोषणा भनुन पनेछ । 

ङ) कोनभड-१९ संक्रनमत उम्मेदवारहरुको लानग नबिेष परीक्षा केन्द्रको ब्यबस्था गरीने हुाँदा साँक्रनमत परीक्षाथीहरु आफु 
संक्रनमत भएको जानकारी यस कायानलयको फोन नं. 057-520302, 526822 र मोबाईल नंबर ९८५५०१९३०२ 
मा सम्पकन  गरी वा इमेल hetauda@psc.gov.np तथा ननवेदनको माध्यमबाट सो को  जानकारी यस कायानलयलाई 
ददनहुनु सखुचत गररन्छ । 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

कान्तिराज मनैाली 

नायब सबु्बा 

िेज प्रसाद दाहाल 

उप-सन्िब 
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