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शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राववधिक) पदको  प्रथम चरणको धिखखत परीक्षाको 
भवन कायम गररएको सूचना । 

सूचना नं. ४५/०७९-८० , धमधत २०७९/१०/१३ 
 
 

िोक सेवा आयोग, केखरिय कायााियको ववज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५/२०७९-८० (खिुा तथा समावेशी) , परराष्ट्र, 
प्रशासन, िेखापरीक्षण र संघीय संसद सेवाको संयकु्त र एकीकृत परीक्षा प्रणािी अरतगात रा.प.ततृीय शे्रणी (अप्राववधिक), शाखा 
अधिकृत वा सो सरह पदमा हेटौंडा परीक्षा केरि राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका सम्पूणा उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको 
प्रधतयोधगतात्मक धिखखत परीक्षा पूवा प्रकाखशत कायाक्रम अनसुार नेपाि सरकारिे तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बरिी मापदण्ड र िोक 
सेवा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन) सम्बरिी मापदण्ड, २०७७ (संशोिन 
सवहत) को पािना गने गराउने गरी देहाय बमोखजमको धमधत, समय र स्थानमा धिखखत परीक्षा सञ्चािन हनुे भएकोिे सम्बखरित सबैको 
जानकारीको िाधग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ।  

साथै सहयोगी िेखक आवश्यक पने उम्मेदवारहरुिे सहयोगी िेखक माग गनुा पने कारण र प्रमाण सवहतका कागजात संिग्न 
राखी िोक सेवा आयोग, 2079 को धनयम 68(१) बमोखजम परीक्षा शरुु हनु ेधमधत भरदा 10(दश) ददन अगावै यस कायााियमा 
धनवेदन ददन ुपनेछ । परीक्षाथीहरुिे अधनवाया रुपमा पािना गनुापने ववषयहरु िष्टव्य १ र २ मा ति उल्िेख गररएको छ । 

परीक्षा कायारम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणािी परीक्षा धमधत र समय समय अवधि 

प्रथम 
प्रशासधनक अधभरुखच परीक्षण बस्तगुत (बहवैुकखल्पक प्रश्न) 

207९/१०/२८ गते 

ववहान 11:00 बजे 
१ घण्टा ३० धमनेट 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरुको रोि नं. 
परीक्षाथी 
संख्या 

परीक्षा भवन 

1 410001 देखी 410200 सम्म 200 श्री भटुनदेवी मा.वव.(प्राववधिक खशक्षािय),हेटौंडा, ( केरि -क)। 

2 410201 देखी 410400 सम्म 200 श्री भटुनदेवी मा.वव.(प्राववधिक खशक्षािय),हेटौंडा, ( केरि -ख) । 

3 410401 देखी 410600 सम्म 200 श्री धसद्धाथा मा.वव., नगरपाधिका रोड, हेटौंडा, ( केरि -क)। 

4 410601 देखी 410800 सम्म 200 श्री धसद्धाथा मा.वव., नगरपाधिका रोड, हेटौंडा, ( केरि -ख)। 

5 410801 देखी 411000 सम्म 199 श्री मकवानपरु बहमुखुी क्याम्पस हेटौडा, ( केरि -क)। 

6 411001 देखी 411200 सम्म 200 श्री मकवानपरु बहमुखुी क्याम्पस हेटौडा, ( केरि -ख)। 

7 411201 देखी माथी सँबै उम्मेदवारहरु श्री मकवानपरु बहमुखुी क्याम्पस हेटौडा, ( केरि -ग)। 

िष्टव्य:-१ 

क) परीक्षा सञ्चािन हनुे ददन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा आयोगको पूवा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थधगत हनुेछैन । 

ख) प्रवेश-पत्र ववना कुनै पधन उम्मेदवारिाई परीक्षामा सखम्मधित गराईन ेछैन । 

ग) परीक्षा शरुु हनु ुभरदा १ घण्टा अगाडी परीक्षा केरिमा आईपगु्न ुपनेछ । 

घ) परीक्षा भवनमा मोबाईि तथा धबद्यधुतय सामाग्री धनषेि गररएको छ ।परीक्षामा क्याल्कुिेटर प्रयोग गना  पाइने छैन । 

ङ) परीक्षामा कािो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । साथै उत्तरपखुस्तकामा धससाकिम प्रयोग गना पाइने छैन । 

च) तोवकएको परीक्षा केरि बाहेक अरय परीक्षा केरिमा सहभागी गराईन ेछैन । 
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छ) परीक्षाथीिे परीक्षामा सहभागी हनु आउँदा नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायााियवाट जारी भएको फोटो सवहतको कुनै एक 
सक्किै प्रमाणपत्र धिई उपखस्थत हनुपुनेछ । 

िष्टव्य:- २ संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन)सम्बरिी मापदण्ड , २०७७ (संसोिन सवहत) अनसुार परीक्षाथीिे 
देहायका ववषयहरुको पूणा पािना गनुापनेछ । 

  

क) परीक्षा केरि प्रवेश गनुा अखघ अधनवाया रुपमा मास्क िगाउन ुपनेछ । साथै उम्मेदवार स्वयंिे आफ्नो प्रयोजनको िाधग स्याधनटाईजर तथा 
खानेपानीको व्यवस्था गनुापनेछ । 

ख) परीक्षा केरि प्रवेश गदाा, शौचािय जाँदा आउँदा, परीक्षा केरिबाट बावहररदा एकआपसमा दईु धमटरको दरुी कायम गनुापनेछ । 

ग) परीक्षामा खवटएका जनशखक्तिे ददएको धनदेशन पूणा पािना गनुा पनेछ । 

घ) कोधभड-१९ संक्रधमत उम्मेदवारहरुको िाधग धबशेष परीक्षा केरिको ब्यबस्था गरीने हुँदा सँक्रधमत परीक्षाथीहरु आफु संक्रधमत भएको 
जानकारी यस कायााियको फोन नं. 057-520302, 526822 र मोबाईि नंबर ९८५५०१९३०२ मा सम्पका  गरी वा इमेि 
hetauda@psc.gov.np तथा धनवेदनको माध्यमबाट सो को  जानकारी यस कायााियिाई ददनहुनु सखुचत गरररछ । 
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