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रा.प.अनं.प्रथम शे्रणीका विभिन्न प्राविभिक पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना । 

सूचना नं.  ८/०७8-७9 , भमभि २०७8/05/05 
 

लोक सेिा आयोग, काठमाडौं कायाालय, अनामनगरको देहाय अनसुारको रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी (प्राविभिक) िर्ा का विभिन्न विज्ञापन नं., सेिा, समूह, उपसमूह, पदको परीक्षा केन्द्र हेटौंडा राखी 
online बाट दरखास्ि र्ाराम स्िीकृि िएका सम्पूणा उम्मेदिारहरुको प्रभियोभगिात्मक भलखखि परीक्षा पूिा प्रकाखिि कायाक्रम अनसुार नेपाल सरकारले िोकेको स्िास््य सरुक्षा सम्बन्द्िी मापदण्ड पालना 
गने गराउन ेगरी देहाय बमोखिमको भमभि, समय र स्थानमा भलखखि परीक्षा सञ्चालन हनुे िएकोले सम्बखन्द्िि सबैको िानकारीको लाभग यो सूचना प्रकाखिि गररएको छ । 

परीक्षा कायाक्रम 

पत्र विषय परीक्षा प्रणाली समय समय अिभि 
प्रथम सेिा सम्बन्द्िी बस्िगुि (बहिैुकखपपक प्रश्न) विहानको 7:30 बिे 45 भमनेट 

परीक्षा भवन 
क्र. 

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

१ 12015/077-78 (आ.ि.) संचार सहायक 
इखि.  / इलेक्ट्रोभनक एण्ड 
टेभलकम््यूभनकेिन 

2078/05/18 गिे सम्पणुा उम्मेदिारहरु लोक सेिा आयोग, हेटौंडा कायाालय, हेटौंडाको परीक्षा हल । 

२ 12016/2077-78 (मिेसी) मेकाभनकल सि-
इखिभनयर 

इखि. / मेकाभनकल/िनरल 
मेकाभनकल 

2078/05/20 गिे सम्पणुा उम्मेदिारहरु श्री भसद्धाथा मा.वि., नगरपाभलका रोड, हेटौंडा 

३ 
12019/2077-78 (खलुा) 
 

भसभनयर मेकाभनक्ट्स इखि. /मेकाभनकल / भन. उ. स. 2078/05/21 गिे सम्पणुा उम्मेदिारहरु लोक सेिा आयोग, हेटौंडा कायाालय, हेटौंडाको परीक्षा हल । 

४ 
12017-12018/ 2077-
78 (खलुा/आ.ि.) भसभनयर अपरेटर इखि. / मेकाभनकल/ भन. उ. स. 2078/05/22 गिे सम्पणुा उम्मेदिारहरु लोक सेिा आयोग, हेटौंडा कायाालय, हेटौंडाको परीक्षा हल । 

रष्टव्य:-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हनुे ददन अप्रत्याखिि विदा पना गएमा आयोगको पूिा सूचना विना भनिााररि कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थभगि हनुेछैन । 

ख) प्रिेि-पत्र विना कुनै पभन उम्मेदिारलाई परीक्षामा सखम्मभलि गराईन ेछैन । 

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

घ) परीक्षा ििनमा मोबाईल िथा भबद्यभुिय सामाग्री भनषेि गररएको छ । 

ङ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

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

छ) परीक्षाथीले परीक्षामा सहिागी हनु आउँदा नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र िा सरकारी कायाालयिाट िारी िएको र्ोटो सवहिको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र भलई उपखस्थि हनुपुनेछ । 

http://www.psc.gov.np/
mailto:narayani@psc.gov.np


हेटौंडा 
 

लोक सेवा आयोग 

हेटौंडा कायाालय 

 

वेवसाइट: www.psc.gov.np   फोन : )%&—%@)#)@        फ्याक्स : )%&—%@^*@@              इमेल: hetauda@psc.gov.np 

 

 

रष्टव्य:- २ संक्रमणको वििेष अिस्थामा परीक्षा (सञ्चालन िथा व्यिस्थापन)सम्बन्द्िी मापदण्ड , २०७७ (संसोिन सवहि) अनसुार परीक्षाथीले देहायका विषयहरुको पूणा पालना गनुापनेछ । 

क) परीक्षा केन्द्र प्रिेि गनुा अखघ अभनिाया रुपमा मास्क लगाउन ुपनेछ । साथै उम्मेदिार स्ियंले आफ्नो प्रयोिनको लाभग स्याभनटाईिर िथा खानेपानीको व्यिस्था गनुापनेछ । 

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

ग) परीक्षामा खवटएका िनिखिले ददएको भनदेिन पूणा पालना गनुा पनेछ । 

घ) उम्मेदिारले आफ्नो स्िास््य अिस्थाको बारेमा आयोगको Website मा आफ्नो User Id मार्ा ि कोभिड-19 सम्बखन्द्ि स्ियं घोषणा िनुा पनेछ । 

ङ) कोभिड-१९ संक्रभमि उम्मेदिारहरुको लाभग भबिेष परीक्षा केन्द्रको ब्यबस्था गरीने हुँदा सँक्रभमि परीक्षाथीहरु आरु् संक्रभमि िएको िानकारी यस कायाालयको र्ोन नं. 057-520302, 526822 र 
मोबाईल नंबर ९८५५०१९३०२ मा सम्पका  गरी िा इमेल hetauda@psc.gov.np िथा भनिेदनको माध्यमबाट सो को  िानकारी यस कायाालयलाई ददनहुनु सखुचि गररन्द्छ । 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

कान्तिराज मनैाली 

नायब सबु्बा 
िेज प्रसाद दाहाल 
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