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रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राविविक), विभन् न प्राविविक पदको विखित परीक्षाको परीक्षा भिन कायम गररएको सूचना । 

सूचना नं. ६४/०७९-८० , वमवत २०७९/११/२६ 

 

लोक सेवा आयोग, काठमाड ौं कायाालयको तपससलका सवज्ञापन नौं., सेवा, समूह, उपसमूह, रा. प. अनौं. प्रथम शे्रणी (प्रासवसिकको पदमा हेट डंा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका 

समू्पणा उमे्मदवारहरुको प्रसतयोसगतात्मक सलखखत परीक्षा पूवा प्रकासित कायाक्रम अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत सौंक्रमणको सविेष अवस्थामा 

परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (सौंिोिन ससहत) को पालना गने गराउने गरी देहाय बमोसिमको समसत, समय र स्थानमा सलखखत परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्धत सबैको 

िानकारीको लासग यो सूचना प्रकासित गररएको छ।  

साथै सहयोगी लेखक आवश्यक पने उमे्मदवारहरुले सहयोगी लेखक माग गनुा पने कारण र प्रमाण ससहतका कागिात सौंलग्न राखी लोक सेवा आयोग, सनयमावली २०७९ को सनयम ६८(१) बमोसिम 

परीक्षा िुरु हुने समसत भन्दा १०(दि) सदन अगावै यस कायाालयमा सनवेदन सदनु पनेछ । परीक्षाथीहरुले असनवाया रुपमा पालना गनुापने सवषयहरु द्रष्टव्य १ र २ मा तल उले्लख गररएको छ । 

परीक्षा काययक्रम 

सवज्ञापन नौं. पद सेव / समूह /उपसमूह परीक्षा समसत, सम उमे्मदवारहरुको रोल नौं. सौंख्या परीक्षा केन्द्र 

१२०२६/०७८-७९ (खुला) 

१२०२७/०७८-७९ (आ.ि.) 

१२०३१/०७८-७९ (खुला) 

प्रासवसिक सहायक, 

पिु सेवा प्रासवसिक र 

पिु स्वास्थ्य प्रासवसिक 

कृसष / मत्स्य 

कृसष / ला.पो.एण्ड डे.डे. 

कृसष / भेटेररनरी 

प्रथम पत्र 
२०७९/१२/१० गते, 

सबहान ७:०० बिे,  (४५ समनेट) हेट ौंडा परीक्षा केन्द्र राखेका समु्पणा 

उमे्मदवारहरु 

२८ र बााँकी 

सबै 

लोक सेवा आयोग, हेट ौंडा कायाालय, 

(परीक्षा भवन) सितीय 

पत्र 

२०७९/१२/१० गते, 

सबहान ८:१५ बिे, (२ घण्टा १५ समनेट) 

१२०१४/०७८-७९ (खुला) 
इलेखरि कल सव-

इसिसनयर 

इञ् ज./ इलेञ्रिकल 
/ जनरल 
इलेञ्रिकल 

प्रथम पत्र 
२०७९/१२/१२ गते, 

सबहान ७:०० बिे,  (४५ समनेट) हेट ौंडा परीक्षा केन्द्र राखेका समु्पणा 

उमे्मदवारहरु 

१२ र बााँकी 

सबै 

लोक सेवा आयोग, हेट ौंडा कायाालय, 

(परीक्षा भवन) सितीय 

पत्र 

२०७९/१२/१२ गते, 

सबहान ८:१५ बिे, (२ घण्टा १५ समनेट) 

१२०२४/०७८-७९ (खुला) 
म सम सवज्ञान 

सहायक 
इञ् ज/. मेटेररयोलोजी 

प्रथम पत्र 
२०७९/१२/१३ गते, 

सबहान ७:०० बिे,  (४५ समनेट) हेट ौंडा परीक्षा केन्द्र राखेका समु्पणा 

उमे्मदवारहरु 

२ र बााँकी 

सबै 

लोक सेवा आयोग, हेट ौंडा कायाालय, 

(परीक्षा भवन) सितीय 

पत्र 

२०७९/१२/१३ गते, 

सबहान ८:१५ बिे, (२ घण्टा १५ समनेट) 

१२०४४/०७८-७९ (खुला) पुस्तकालय सहायक 
ञ्िक्षा / पसु्तकालय 
विज्ञान 

प्रथम पत्र 
२०७९/१२/१३ गते, 

सबहान ७:०० बिे,  (४५ समनेट) हेट ौंडा परीक्षा केन्द्र राखेका समु्पणा 

उमे्मदवारहरु 

४ र बााँकी 

सबै 

लोक सेवा आयोग, हेट ौंडा कायाालय, 

(परीक्षा भवन) सितीय 

पत्र 

२०७९/१२/१३ गते, 

सबहान ८:१५ बिे, (२ घण्टा १५ समनेट) 
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१२०१८-१२०२०/०७८-७९ 

(खुला/समावेिी) 
सिसनयर मेकासनरि 

इञ् ज./ मेकासनकल 
/ सन.उ.ि. 

प्रथम पत्र 
२०७९/१२/१४ गते, 

सबहान ७:०० बिे,  (४५ समनेट) हेट ौंडा परीक्षा केन्द्र राखेका समु्पणा 

उमे्मदवारहरु 

२६ र बााँकी 

सबै 

लोक सेवा आयोग, हेट ौंडा कायाालय, 

(परीक्षा भवन) सितीय 

पत्र 

२०७९/१२/१४ गते, 

सबहान ८:१५ बिे, (२ घण्टा १५ समनेट) 

द्रष्टव्य:-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने सदन अप्रत्यासित सवदा पना गएमा आयोगको पूवा सूचना सवना सनिााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थसगत हुनेछैन । 

ख) प्रवेि-पत्र सवना कुनै पसन उमे्मदवारलाई परीक्षामा सखम्मसलत गराईने छैन । 

ग) परीक्षा िुरु हुनु भन्दा १ घण्टा अगाडी परीक्षा केन्द्रमा आईपुगु्न पनेछ । 

घ) परीक्षा भवनमा मोबाईल तथा सबदु्यतीय सामाग्री सनषेि गररएको छ । परीक्षामा क्यालु्कलेटर प्रयोग गना  पाइने छैन । 

ङ) परीक्षामा कािो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । साथै उत्तरपुखस्तकामा सससाकलम प्रयोग गना पाइने छैन । 

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

छ) परीक्षाथीले परीक्षामा सहभागी हुन आउाँदा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाालयवाट िारी भएको फोटो ससहतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र सलई उपखस्थत हुनुपनेछ । 

ि) वसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अौंगे्रिी ठुलो अक्षर (Capital Letter) मा A,B,C,D लेखखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता सदइने छ । 

द्रष्टव्य:- २ संक्रमणको विशेष अिस्थामा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन)सम्बन्धी मापदण्ड , २०७७ (सौंसोिन ससहत) अनुसार परीक्षाथीिे देहायका विषयहरुको पूणय पािना गनुयपनेछ । 

क) परीक्षा केन्द्र प्रवेि गनुा असघ असनवाया रुपमा मास्क लगाउनु पनेछ । साथै उमे्मदवार स्वयौंले आफ्नो प्रयोिनको लासग स्यासनटाईिर तथा खानेपानीको व्यवस्था गनुापनेछ । 

ख) परीक्षा केन्द्र प्रवेि गदाा, ि चालय िााँदा आउाँदा, परीक्षा केन्द्रबाट बासहररदा एकआपसमा दुई समटरको दुरी कायम गनुापनेछ । 

ग) परीक्षामा खसटएका िनिखिले सदएको सनदेिन पूणा पालना गनुा पनेछ । 

घ) कोसभड-१९ सौंक्रसमत उमे्मदवारहरुको लासग वबशेष परीक्षा केन्द्रको ब्यबस्था गररने हुाँदा सौंक्रसमत परीक्षाथीहरुले आफु सौंक्रसमत भएको िानकारी यस कायाालयको फोन नौं. ०५७-५२०३०२, ५२६८२२ मा सम्पका  गरी वा इमेल 

hetauda@psc.gov.np तथा सनवेदनको माध्यमबाट सो को  िानकारी यस कायाालयलाई सदनुहुन सुसचत गररन्छ । 

 

 

 

     

 

 

(सुरेि साह) 

कम्प्युटर अपरेटर 

 

(कुमार प्रसाद कोइराला) 

उपससचव 
(बद्रीनाथ सापकोटा) 

िाखा असिकृत 
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