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हेटौंडा कार्ाा लर्
वेवसाइट: www.psc.gov.np,
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पच
ाँ ौं तह ,नेप ल विविध सेि , कम्प्यूटर अपरे टर पदम हेटौंड परीक्ष केन्द्र भएक उम्पमेदि रहरुको
ललखित परीक्ष को परीक्ष भिन क यम गररएको सूचन ।
सूचन नम्पबर : 3/076-77 , लमलत :2076/04/06
यस क य ालयको विज्ञ पन नं . 12557/075-76 (िुल ), प ाँचौं तह ,नेप ल विविध सेि , कम्प्यूटर अपरे टर पदम

हेटौंड परीक्ष केन्द्र र िी online म र्ात दरि स्त स्िीकृत गर उने उम्पमेदि रहरुको लनम्पन ललखित समय र लनम्पन नुस रक परीक्ष

भिनहरुम ललखित परीक्ष सञ्च लन हुने भएकोले सम्पबखन्द्धत सबैको ज नकरीको ल लग यो सूचन प्रक खित गररएको छ ।
तोवकएको परीक्ष भिन ब हेक अन्द्य परीक्ष भिनहरुम कुनै पलन उम्पमेदि रहरुल र्ा सखम्पमललत नगर र्ने भएकोले तोवकएको
परीक्ष भिनम परीक्ष िुरु हुन ु भन्द्द कम्पतीम एक घण्ट अग िै पुगी आफ्नो परीक्ष कोठ एकीन गनुा हुन समेत यसै सूचन द्व र
सूखचत गररएको छ ।
प्रथम चरणको ललखित परीक्ष क याक्रम
परीक्ष लमलत र समय

अिलध

2076/04/20 गते

45 लमनेट

विह न ८:00 बजे
उम्पमेदि रहरुको परीक्ष केन्द्र
क्र.सं

रोल नम्पबर

परीक्ष थी
सम्पम

संख्य

परीक्ष भिन

दे िी
410001

410200

200

ु ी क्य म्पपस , हेटौड (केन्द्र "क" )
श्री मकि नपुर बहुमि

410201 दे िी म थीक सिै उम्पमेदि रहरु

ु ी क्य म्पपस , हेटौड (केन्द्र "ि" )
श्री मकि नपुर बहुमि

रष्टव्य :
1.
2.
3.
4.
5.

परीक्ष सञ्च लन हुने ददन अप्रत्य खित विद पना गएम पलन आयोगको पूि ा सूचन विन लनध ाररत क याक्रम अनुस रको परीक्ष स्थलगत हुनेछैन ।
उत्तरपुखस्तक म क लो मसी भएको डटपेन म त्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।
प्रिेिपत्र विन परीक्ष म सखम्पमललत गर र्ने छै न ।
तोवकएको परीक्ष भिन ब हेक अन्द्य परीक्ष भिनहरुम कुनै पलन उम्पमेदि रहरुल र्ा सखम्पमललत गर र्ने छै न ।

परीक्ष हलम मोब र्ल तथ अन्द्य ईलेक्रोलनक लडभ र्सहरु लै ज न लनषेध गरीएको छ ।
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