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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. १३५/०७८-७९, मममि : २०७९/०३/२२ 

 
 

आयोगको िपमसलमा उले्लखिि मवज्ञापनहरूको (िुला िथा समावेशी) परीक्षा नेपाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा 

सम्बन्धी मापदण्डको पालना गने गरी मनम्नानुसारका मममि, समय र परीक्षा भवनहरूमा मलखिि परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले 

सम्बखन्धि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकामशि गररएको छ । परीक्षाथीहरूले अमनवायय रूपमा पालना गनुयपने 

मवषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा उले्लि गररएको छ । 

 

ववज्ञापन नं. १६/०७८-७९ (खुला) 
सेवा/समूह/तह: प्रशासन/सा.प्र., लेखा, 

ले.प./छैट ौँ 
पद: अविकृत छैट  ं

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

मििीय शासन प्रणाली मवषयगि 
२०७९ श्रावण ०२ गिे      

मबहान ७:०० बजे 
३ घण्टा 

िृिीय समसाममयक मवषय मवषयगि 
२०७९ श्रावण ०३ गिे      

मबहान ७:०० बजे 
३ घण्टा 

चौथो 
सेवा समूह सम्बन्धी  

(सामान्य प्रशासन समूह) 
मवषयगि 

२०७९ श्रावण ०४ गिे      

मबहान ७:०० बजे 
३ घण्टा 

चौथो 
सेवा समूह सम्बन्धी  

(लेिा, लेिापरीक्षण समूह) 
मवषयगि 

२०७९ श्रावण ०५ गिे      

मबहान ७:०० बजे 
३ घण्टा 

परीक्षा भवन (सामान्य प्रशासन, लेखा, लेखापरीक्षण समूह) 

क्र. 

सं. 

उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ््खया  
परीक्षा भवन कैवियत 

देखख सम्म 

१ आवेदन स्वीकृि भएका सबै श्री भुटनदेवी मा.मव. (क) केन्द्र, हेटौ ौँडा ४, सु्कल रोड, मकवानपुर  

परीक्षा भवन (सामान्य प्रशासन समूह मात्र) 

क्र. 

सं. 

उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ््खया  
परीक्षा भवन कैवियत 

देखख सम्म 

१ ६ ६११ २७५ श्री भुटनदेवी मा.मव. (ि) केन्द्र, हेटौ ौँडा ४, सु्कल रोड, मकवानपुर  

२ ६१२ बाौँकी सबै 
श्री मकवानपुर बहुमुिी क्याम्पस, हेटौ ौँडा-२, नगरपामलका रोड, 

मकवानपुर 
 

गि आ.व. को मव.नं. २३३-२३७, २३८, २३९/०७७-७८ मा प्रथम चरण उत्तीणय गने उमे्मदवारहरूले गि आ.व. र यस आ.व. दुवैको प्रवेश 

पत्र मलएर आउनु पनेछ ।  
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ववज्ञापन नं. ५९२-५९५/०७८-७९ 

(खुला/समावेशी) 

सेवा/समूह/तह: आ.यो. तर्था 

तथ्याङ्क/तथ्याङ्क/सात  ं
पद: तथ्याङ्क अविकृत 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम 
सामान्य सचेिना, बौखिक िथा भाषा 

सीप परीक्षण र सामान्य प्रामवमिक मवषय 
वसु्तगि 

२०७९ श्रावण ०६ गिे      

मबहान ७:०० बजे 
१ घण्टा ३० ममनेट 

मििीय सेवासम्बन्धी प्रामवमिक मवषय मवषयगि 
२०७९ श्रावण ०७ गिे      

मबहान ७:०० बजे 
३ घण्टा 

परीक्षा भवन 

क्र. 

सं. 

उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ््खया  
परीक्षा भवन 

कैवियत देखख सम्म 

१ आवेदन स्वीकृि भएका सबै श्री भुटनदेवी मा.मव., हेटौ ौँडा ४, सु्कल रोड, मकवानपुर 

 

ववज्ञापन नं. ५९१/०७८-७९ (खुला) सेवा/समूह/तह: ववववि/मवहला ववकास अविकृत/छैट  ं पद: मवहला ववकास अविकृत 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम 
सामान्य सचेिना, बौखिक िथा 

भाषा सीप परीक्षण 
वसु्तगि 

२०७९ श्रावण १० गिे      

मबहान ७:०० बजे 
१ घण्टा ३० ममनेट 

मििीय 
शासन प्रणाली र समसाममयक 

मवषय 
मवषयगि 

२०७९ श्रावण ११ गिे      

मबहान ७:०० बजे 
३ घण्टा 

िृिीय लैमिकिा र मवकास मवषयगि 
२०७९ श्रावण १२ गिे      

मबहान ७:०० बजे 
३ घण्टा 

परीक्षा भवन 

क्र. 

सं. 

उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ््खया  
परीक्षा भवन 

कैवियत देखख सम्म 

१ आवेदन स्वीकृि भएका सबै श्री भुटनदेवी मा.मव., हेटौ ौँडा ४, सु्कल रोड, मकवानपुर 

 

ववज्ञापन नं. १७/०७८-७९ (खुला) सेवा/समूह/तह: प्रशासन/न्याय/छैट  ं पद: अविकृत (कानून) 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम 
सामान्य सचेिना, बौखिक िथा 

भाषा सीप परीक्षण 
वसु्तगि 

२०७९ श्रावण १३ गिे      

मबहान ७:०० बजे 
१ घण्टा ३० ममनेट 

मििीय 
शासन प्रणाली र समसाममयक 

मवषय 
मवषयगि 

२०७९ श्रावण १४ गिे      

मबहान ७:०० बजे 
३ घण्टा 

िृिीय 
समसाममयक कानून िथा 

अभ्यास 
मवषयगि 

२०७९ श्रावण १५ गिे      

मबहान ७:०० बजे 
३ घण्टा 

परीक्षा भवन 

क्र. 

सं. 

उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ््खया  
परीक्षा भवन 

कैवियत देखख सम्म 

१ आवेदन स्वीकृि भएका सबै श्री भुटनदेवी मा.मव., हेटौ ौँडा ४, सु्कल रोड, मकवानपुर 
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ववज्ञापन नं. ६१५/०७८-७९ (खुला) सेवा/समूह/तह: प्रशासन/सामान्य प्रशासन/नव  ं पद: अविकृत नव  ं

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम 
शासकीय प्रबन्ध र सावयजमनक 

व्यवस्थापन  
मवषयगि 

२०७९ श्रावण १६ गिे      

मबहान ७:०० बजे 
३ घण्टा 

मििीय सेवा सम्बन्धी मवषयगि 
२०७९ श्रावण १७ गिे      

मबहान ७:०० बजे 
३ घण्टा 

परीक्षा भवन 

क्र. 

सं. 

उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ््खया  
परीक्षा भवन 

कैवियत देखख सम्म 

१ आवेदन स्वीकृि भएका सबै श्री प्रदेश लोक सेवा आयोग, हेटौ ौँडा । 

 

द्रष्टव्य १:- 

• परीक्षा सञ्चालन हुने मदन अप्रत्यामसि मवदा पनय गएमा पमन आयोगको पूवय सूचना मवना मनिायररि काययक्रम अनुसारको परीक्षा स्थमगि 

हुने छैन । 

• परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुयपनेछ । 

• परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन, स्माटय घडी लगायि कुनै पमन मवद्युिीय उपकरणहरू ल्याउन मनषेि गररएको छ । 

• प्रवेश पत्र मवना कुनै पमन उमे्मदवारलाई परीक्षामा सखम्ममलि नगराइने हुौँदा प्रवेशपत्र अमनवायय रूपमा साथमा मलई परीक्षा सञ्चालन 

हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ । 

• परीक्षामा प्रवेशपत्रसौँगै आफ्नो नागररकिा वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समहिको कुनै एक पररचयपत्र अमनवायय रूपमा 

मलई आउनुपनेछ । 

द्रष्टव्य २:- कोवभड-१९ सङ््खक्रमणबाट सुरवक्षत रहन परीक्षार्थीले अवनवायय पालना गनुयपने र्थप ववषयहरू 

• परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुय अमघ उमे्मदवार स्वयम् ले कखम्तमा माक्स, स्यामनटाइजर िथा आफ्नो लामग मपउने पानीको अमनवायय व्यवस्था 

गनुय पनेछ । 

• उमे्मदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाय र मनस्कौँ दा मभडभाड नगरी एकआपसमा दुई ममटरको दूरी कायम गनुय पनेछ । 

• परीक्षामा िमटएका जनशखिले मदएको मनदेशनको पूणय पालना गनुयपनेछ । 

• परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाय, बामहर मनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुयपदाय मभडभाड नगरी िोमकएको दूरी कायम गरी 

क्रमैसौँग िोमकएको स्थानमा जानुपनेछ । 

• परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुय हुौँदैन । 

• कोमभड-१९ बाट सङ््कक्रममि परीक्षाथीहरूका लामग मवशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने हुौँदा सङ््कक्रममि परीक्षाथीले आफू सङ््कक्रममि 

भएको जानकारी आयोगको सम्पकय  नम्बर ९८५५०१३६१४/९८४६९४८४४४ मा सम्पकय  गरी अमिम जानकारी मदनु पनेछ ।  

 

  _________________________  

  (मकशोर जोशी) 

  अमिकृि छैटौ ं  
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