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रा.प.अनं.द्वितीय शे्रणी (अप्राद्विद्विक) खररदार िा सो सरह पदको प्रथम 

चरणको द्विखखत परीक्षाको परीक्षा भिन कायम गररएको सूचना ।  
 

  सूचना नं. १६/२०७९-८०                                                                             द्वमद्वत २०७९/०५/२५ 

 

लोक सेवा आयोग,महेन्द्रनगर कायाालय, कञ्चनपुरको द्विज्ञापन नं. १६३०३-१६३०६/०७७/७८(खुिा तथा समािेशी) 

रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी(अप्राद्विद्विक), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तगात खररदार िा सो सरह पदमा महेन्द्रनगर 

परीक्षा केन्द्र राखख अनिाईन दरखास्त स्वीकृत भएका उमे्मदिारहरुको प्रथम चरणको ललखित परीक्षा आयोगको 

पुवाप्रकालित परीक्षा कायाक्रम अनुसार तपलसलको लमलत, समय र परीक्षा केन्द्रमा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा 

सम्बन्धी मापदण्ड पालना गने गरी संचालन हुने भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकािन गररएको छ । 

परीक्षार्थीहरुले पालना गनुा पने लवषय तल  द्रष् टव्य १ र २ मा उले्लि गररएको छ । 
 

 

तपद्वसि: 
 

 

परीक्षा भिन 

क्र.सं. रोि नं. उमे्मदिार 

संख्या 

परीक्षा केन्द्र 

देखख सम्म 

१. ८३०००१ ८३०२०० २०० श्री लललिल स्टार पखिक सु्कल, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर  

२. ८३०२०१ ८३०४०० २०० श्री आदिा मा.लव.,(रालरि य बाल लवद्यालयको नलजक), महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर  

३. ८३०४०१ ८३०६०० २०० श्री साका  एजुकेिन फाउणे्डिन, (िुला मञ्च नलजक),महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर  

४. ८३०६०१ ८३०८०० २०० श्री भृकुिी मा.लव., महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर  

५. ८३०८०१ ८३१००० २०० श्री बैजनार्थ मा.लव.,(क) केन्द्र, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर  

६. ८३१००१ ८३१२०० २०० श्री बैजनार्थ मा.लव.,(ि) केन्द्र, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर  

७. ८३१२०१ ८३१४०० २०० श्री मलनाङ ग्लोरी सेकेण्डरी सु्कल, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर  

८. ८३१४०१ ८३१६०० २०० 
श्री लललिल बुद्ध एकेडमी (लजल्ला सरकारी वकील कायाालयको अगालड) महेन्द्रनगर, 

कञ्चनपुर  

९. ८३१६०१ ८३१८०० २०० श्री जानकी कन्या मा.लव., महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर  

१०. ८३१८०१ ८३२००० २०० श्री जनज्योती बहुमुिी क्याम्पस, (क) केन्द्र भााँसी, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर  

११. ८३२००१ ८३२२०० २०० श्री जनज्योती बहुमुिी क्याम्पस, (ि) केन्द्र भााँसी, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर  

१२. ८३२२०१ ८३२४०० २०० श्री लललिल बुद्ध मा.लव.,नयााँ भवन, (क) केन्द्र महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर  

१३. ८३२४०१ ८३२६०० २०० श्री लललिल बुद्ध मा.लव., नयााँ भवन, (ि) केन्द्र महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर  

१४. ८३२६०१ ८३२७५० १५० श्री ईन्टर नेिनल पखिक सु्कल, (क) केन्द्र, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर  

१५. ८३२७५१ ८३२९०० १५० श्री ईन्टर नेिनल पखिक सु्कल, (ि) केन्द्र, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर  

१६. ८३२९०१ ८३३१०० २०० श्री कञ्चन लवद्या मखिर सामुदालयक कलेज, (क) केन्द्र, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर 

१७. ८३३१०१ ८३३३०० २०० श्री कञ्चन लवद्या मखिर सामुदालयक कलेज, (ि) केन्द्र, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर 

१८. ८३३३०१ ८३३५३१ २३१ श्री कञ्चन लवद्या मखिर सामुदालयक कलेज, (ग) केन्द्र, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर  

          क्रमि: 

क्र.सं. द्विज्ञापन नं. परीक्षा प्रणािी  द्विषय पूणााङ्क परीक्षा द्वमद्वत र समय 

१. 
१६३०३-१६३०६/०७७-७८ 

 (िुला तर्था समावेिी)  
वसु्तगत 

सामान्य ज्ञान तर्था आधारभुत 

कायाालय सीप परीक्षण 
१०० 

२०७९।०६। ८ गते लबहान 

११:०० बजे 

http://www.psc.gov.n/
mailto:Mahakali@psc.gov.np


 

  

   
 

लोक सेवा आयोग 

महेन्द्रनगर कायाालय 
महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर 

 

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. mahendranagar@psc.gov.np., 099-521209 Fax 099523992 

 

  द्रष्टव्य १. 

 उमे्मदवारले उत्तरपुखस्तकामा कालो मसी भएको डि्पेन मात्र प्रयोग गनुा पनेछ । 

 प्रवेि पत्र लवना कुनै पलन उमे्मदवारलाई परीक्षामा सखम्मललत गराइने छैन । परीक्षामा प्रवेि पत्रसंगै सम्वखन्धत लनकायबाि 

जारी भएको आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाि जारी भएको फोिो समेतको कुनै पररचयपत्र अलनवाया रुपमा ललइ 

परीक्षा सुरु हुनु भिा कम्तीमा १ घण्टा अगावै तोलकएको परीक्षा भवनमा आईपुगु्न पनेछ । 

 परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन, स्मािा वाच लगायतका लवद्युतीय उपकरण लैजान लनषेध गररएको छ । 

 परीक्षा संचालन हुने लदन अप्रत्यालित लवदा पना गएमा पलन आयोगको पूवा सूचना लवना लनधााररत परीक्षा कायाक्रम स्र्थलगत हुने 

छैन । 

 उमे्मदवारलाई तोलकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनमा सहभागी गराइने छैन । 

द्रष्टव्य २ . 

संक्रमणको लबिेष अवस्र्थामा परीक्षा (संचालन तर्था व्यवस्र्थापन) सम्वन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार परीक्षार्थीले देहायका 

लवषयको पुणा पालना गनुा पनेछ : 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गनुा अलघ अलनवाया रूपमा मास्क लगाउनु पनेछ । उमे्मदवार स्वयंले आफ्नो लालग स्यालनिाइजर र 

िानेपानीको व्यवस्र्था  गनुा पनेछ । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गदाा, िौचालय जााँदा आउाँदा वा परीक्षा केन्द्रबाि बालहरराँदा एक आपसमा २ लमिरको दुरी कायम गनुा 

पनेछ । 

 परीक्षामा िलिएका जनिखक्तले लदएको लनदेिनको पुणा पालना गनुा पनेछ । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गदाा परीक्षा सकी बालहररदा समुहमा भेला हुने, छलफल गने, आपसमा कुराकानी गने गनुा हुदैन । 

 कोलभड-१९ बाि संक्रलमत परीक्षार्थीका लालग लविेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्र्था गररने हुाँदा कोलभड-१९ संक्रलमत परीक्षार्थीले 

परीक्षा सुरु हुन भिा १ लदन अगालड कायाालयको फोन नं.०९९५२१२०९/०९९५२३९९२ मा सम्पका  गरी जानकारी गराउनु 

पनेछ । 

 

 

 

 

 

 

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

(खगेन्द्रप्रसाद भट्ट) 

शाखा अद्विकृत 
 

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

(कुमारप्रसाद कोइरािा) 

उपसद्वचि 

 

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

(प्रकाश चपाई ) 

नायि सुब्बा 
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