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हटेौंडा 

परीक्षा केन्द्र निर्ाारण गररएको सूचिा 
सूचिा िम्बर १२७/०७५-७६, सूचिा प्रकाशि निन िः २०७५/११/०८ 

 

लोक सेवा आयोग, काठिाडौं कायाालय, िया बािेश्वरको वव.िं. 11९०२-1१९०८/०७५-७६(खलुा/सिावेशी) अिसुार 
एवककृ   था संयकु्त सेवा/सिूह, रा.प.अिं,प्रथि शे्रणी (अप्राववनर्क), िायब सबु्बा वा सो सरह पदिा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र 
राखी अिलाईि बाट दरखास्  स्वीकृ  भएका सम्पूणा उम्िेदवारहरुको प्रथि चरणको प्रशासनिक अनभरुची परीक्षण ववषयको 
नलखख  परीक्षा पूवा निर्ाारर  परीक्षा कायाक्रि अिसुार देहाय बिोखििको निन , सिय र स्थाििा सञ्चालि हिुे भएकोले 
सम्बखन्द्र्  सबैको िािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । 

 

परीक्षा कायाक्रि 

क्र.स. वव.िं. पद ववषय परीक्षा निन  / सिय सिय 

१ 
11902-

11908/०७५-७६ 

िायब सबु्बा 
वा सो सरह 

प्रशासनिक अनभरुची 
परीक्षण 

२०७५/११/२५ ग े, 
ववहािको ११.०० बिे 

४५ नििेट  

 

परीक्षा केन्द्र 

क्र.स. रोल िं. देखख सम्ि संख्या परीक्षा केन्द्र 

1 
हेटौंडा केन्द्र राखी अिलाईि  दरखास्  फाराि स्वीकृ  
गराएका रोल िं. 130580 देखख 135158 सम्ि 

225 िकवािपरु बहिुखुी क्याम्पस केन्द्र (क), हेटौंडा 

2 
हेटौंडा केन्द्र राखी अिलाईि  दरखास्  फाराि स्वीकृ  
गराएका रोल िं. 135159 देखख 136286 सम्ि 

225 िकवािपरु बहिुखुी क्याम्पस केन्द्र (ख), हेटौंडा 

३ 
हेटौंडा केन्द्र राखी अिलाईि  दरखास्  फाराि स्वीकृ  
गराएका रोल िं. 136289 देखख 136938 सम्ि 

225 िकवािपरु बहिुखुी क्याम्पस केन्द्र (ग), हेटौंडा 

४ 
हेटौंडा केन्द्र राखी अिलाईि  दरखास्  फाराि स्वीकृ  
गराएका रोल िं. 136939 देखख 141363 सम्ि 

225 िकवािपरु बहिुखुी क्याम्पस केन्द्र (घ), हेटौंडा 

5 
हेटौंडा केन्द्र राखी अिलाईि  दरखास्  फाराि स्वीकृ  
गराएका रोल िं. 141364 देखख 142137 सम्ि 

200 हेटौंडा क्याम्पस केन्द्र (क), हेटौंडा 

6 
हेटौंडा केन्द्र राखी अिलाईि  दरखास्  फाराि स्वीकृ  
गराएका रोल िं. 142139 देखख 143165 सम्ि 

200 हेटौंडा क्याम्पस केन्द्र (ख), हेटौंडा 

7 
हेटौंडा केन्द्र राखी अिलाईि  दरखास्  फाराि स्वीकृ  
गराएका रोल िं. 143166 देखख 144920 सम्ि 

200 आर्नुिक राविय िा.वव. केन्द्र (क), हेटौंडा 

8 
हेटौंडा केन्द्र राखी अिलाईि  दरखास्  फाराि स्वीकृ  
गराएका रोल िं. 144922 देखख बााँकी सबै 

200 आर्नुिक राविय िा.वव. केन्द्र (ख), हेटौंडा 

रष्टव्यिः 
१.  परीक्षा सञ् चालि हिुे नदि अप्रयायाखश  ववदा पिा गएिा पनि आयोगको पूवा सूचिा वविा निर्ाारर  कायाक्रि अिसुारको 

परीक्षा स्थनग  हिुेछैि । 

२.  परीक्षा हलिा िोबाइल फोिको प्रयोग पूणारुपिा निषरे् गररएको छ । 

३.  परीक्षािा कालो िसी भएको बलपेि िात्र प्रयोग गिुापिनेछछ । 

४.  परीक्षाथीले अनिवाया रुपिा प्रवेशपत्र नलई  परीक्षा भवि िािपुिनेछछ । 

५.  वस् गु  वहवैुकखपपक प्रश् ििा क्यापकुलेटर प्रयोग गिा पाइिे छैि ।              

         

.................. 
कवव ा गौ ि 

शाखा अनर्कृ  
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