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परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना । 

सूचना नं.  3/०७8-७9 , मममि २०७8/04/10 
 
 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगरको ववज्ञापन नं. 16695-16701/077-78 (खलुा िथा समावेशी) , 
संयकु्त र एकीकृि परीक्षा प्रणाली अन्द्िगाि रा.प.ििृीय शे्रणी (अप्राववमिक) शाखा अमिकृि वा सो सरह पदको लामग परीक्षा केन्द्र 
हेटौंडा राखी online बाट दरखास्ि फाराम स्वीकृि भएका सम्पूणा उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको प्रमियोमगिात्मक मलखखि परीक्षा 
पूवा प्रकाखशि कायाक्रम अनसुार नेपाल सरकारले िोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्िी मापदण्ड पालना गने गराउने गरी देहाय 
बमोखिमको मममि, समय र स्थानमा मलखखि परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्द्िि सबैको िानकारीको लागी यो सूचना प्रकाखशि 
गररएको छ । 

परीक्षा कायाक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा मममि र समय समय अवमि 

प्रथम 
प्रशासमनक अमभरुखच परीक्षण बस्िगुि (बहवैुकखपपक प्रश्न) 

2078/04/23 गिे 

ववहान 7:30 बिे 
1 घण्टा 30 ममनेट 

 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरुको दिाा नं. / रोल नं. परीक्षाथी संख्या परीक्षा भवन 

1 410001 देखी 410200 सम्म 200 श्री आिमुनक मा.वव. हेटौंडा ( केन्द्र–क ) 

2 410201 देखी 410400 सम्म 200 श्री आिमुनक मा.वव. हेटौंडा ( केन्द्र–ख ) 

3 410401 देखी 410600 सम्म 200 श्री मसद्धाथा मा.वव., नगरपामलका रोड, हेटौंडा ( केन्द्र–क ) 

4 410601 देखी 410800 सम्म 200 श्री मसद्धाथा मा.वव., नगरपामलका रोड, हेटौंडा ( केन्द्र–ख ) 

5 410801 देखी 411000 सम्म 200 श्री ज्ञानदा मा.वव. भटुनदेवी मागा, हेटौंडा 

6 411001 देखी 411200 सम्म 200 श्री भटुनदेवी मा.वव.(प्राववमिक खशक्षालय), हेटौंडा 

7 411201 देखी  411400 सम्म 200 श्री मकवानपरु बहमुखुी क्याम्पस, हेटौडा ( केन्द्र–क ) 

8 411401 देखी माथी सबै उम्मेदवारहरु श्री मकवानपरु बहमुखुी क्याम्पस, हेटौडा ( केन्द्र–ख ) 

रष्टव्य:-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हनुे ददन अप्रत्याखशि ववदा पना गएमा आयोगको पूवा सूचना ववना मनिााररि कायाक्रम अनसुारको परीक्षा 
स्थमगि हनुेछैन । 

ख) प्रवेश-पत्र ववना कुनै पमन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सखम्ममलि गराईने छैन । 

ग) परीक्षा शरुु हनु ुभन्द्दा १ घण्टा अगाडी परीक्षा केन्द्रमा आईपगु्न ुपनेछ । 

घ) परीक्षा भवनमा मोबाईल िथा मबद्यमुिय सामाग्री मनषिे गररएको छ । 

ङ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

च) िोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराईन ेछैन । 

छ) परीक्षाथीले परीक्षामा सहभागी हनु आउँदा नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाालयवाट िारी भएको फोटो 
सवहिको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र मलई उपखस्थि हनुपुनेछ । 

रष्टव्य:- २ संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन)सम्बन्द्िी मापदण्ड , २०७७ (संसोिन सवहि) अनसुार 
परीक्षाथीले देहायका ववषयहरुको पूणा पालना गनुापनेछ । 
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क) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गनुा अखघ अमनवाया रुपमा मास्क लगाउन ुपनेछ । साथै उम्मेदवार स्वयंले आफ्नो प्रयोिनको लामग 
स्यामनटाईिर िथा खानेपानीको व्यवस्था गनुापनेछ । 

ख) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गदाा, शौचालय िाँदा आउँदा, परीक्षा केन्द्रबाट बावहरी ीँदा एकआपसमा दईु ममटरको दरुी कायम 
गनुापनेछ । 

ग) परीक्षामा खवटएका िनशखक्तले ददएको मनदेशन पूणा पालना गनुा पनेछ । 

घ) उम्मेदवारले आफ्नो स्वास््य अवस्थाको बारेमा आयोगको Website मा आफ्नो User Id माफा ि कोमभड-19 सम्बखन्द्ि 
स्वयं घोषणा भनुा पनेछ । 

ङ) कोमभड-१९ संक्रममि उम्मेदवारहरुको लामग मबशेष परीक्षा केन्द्रको ब्यबस्था गरीने हुँदा सँक्रममि परीक्षाथीहरु आफु 
संक्रममि भएको िानकारी यस कायाालयको फोन नं. 057-520302, 526822 र मोबाईल नंबर ९८५५०१९३०२ 
मा सम्पका  गरी वा इमेल hetauda@psc.gov.np िथा मनवेदनको माध्यमबाट सो को  िानकारी यस कायाालयलाई 
ददनहुनु सखुचि गररन्द्छ । 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

कान्तिराज मनैाली 

नायब सबु्बा 

िेज प्रसाद दाहाल 

उप-सन्िब 
बद्रीनाथ सापकोटा 

शाखा अन्िकृि 
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