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प ाँचौ तह , सह यक /लेख   सह यक/आ.ले.प. सह यक पदको ललखखत परीक्ष को परीक्ष  केन्द्र क यम गररएको 
सूचन   

 

सूचन  नम्बर : 09/076-77 , लमलत :2076/04/22 
 

यस क य ालयब ट संच ललत स्थ नीय तह तर्ा को विज्ञ पन नं. 12507-12509/075-76 (खलु  तथ  सम िेशी ), 
एकीकृत परीक्ष  प्रण ली अन्द्तगात प ाँचौ तह , सह यक /लेख   सह यक/आ.ले.प. सह यक पदम  हेटौंड  परीक्ष  केन्द्र र खी online 

म र्ा त दरख स्त स्िीकृत गर ई प्रथम चरणको ललखखत परीक्ष  (;fdfGo 1fg / ;fdfGo Aff}l¢s k/LIf0f ) उत्तीणा भएक  सम्पूणा 
उम्मेदि रहरुको द्वितीय चरणको प्रलतयोलगत त्मक ललखखत परीक्ष  पूिा लनर् ाररत परीक्ष  क याक्रम नसु र लनम्न लमलत , समय र स्थ नम  
सञ्च लन हनुे भएकोले सम्बखन्द्र्त सिैको ज नकरीको ल लग यो सूचन  प्रक खशत गररएको छ । तोवकएको परीक्ष  भिन ब हेक 
अन्द्य परीक्ष  भिनहरुम  कुनै पलन उम्मेदि रहरुल र्ा सखम्मललत नगर र्ने भएकोले तोवकएको परीक्ष  भिनम  परीक्ष  शरुु हनु ु
भन्द्द  कम्तीम  एक घण्ट  अग िै पगुी आफ्नो परीक्ष  कोठ  एकीन गनुा हनु समेत यसै सूचन ि र  सूखचत गररएको छ । 

 
 

द्वितीय चरणको ललखखत परीक्ष  क याक्रम 

पत्र विषय परीक्ष  लमलत  समय अिलर् 

द्वितीय पत्र स म खजक-आलथाक अिस्थ  2076/05/08 गते द्वदनको 2:00 बजे 3 घण्ट   

 

उम्मेदि रहरुको रोल नम्बर र परीक्ष  केन्द्र 

क्र.सं रोल नम्बर  उम्मेदि र 
संख्य  

परीक्ष  भिन 

1 410002 देखी 411097 सम्म 200 श्री मकि नपरु बहमुखुी क्य म्पस , हेटौड  ,केन्द्र "क" 

2 ४१११०२ देखी ४१२५०४ सम्म 198 श्री मकि नपरु बहमुखुी क्य म्पस , हेटौड  ,केन्द्र "ख" 
 

रष्टव्य :  

1. परीक्ष  सञ्च लन हनुे द्वदन अप्रत्य खशत विद  पना गएम  पलन आयोगको पूिा सूचन  विन  लनर् ाररत क याक्रम अनसु रको परीक्ष  स्थलगत 

हनुेछैन ।  

2. उत्तरपखुस्तक म  क लो मसी भएको डटपेन म त्र प्रयोग गनुापनेछ । 

3. प्रिेशपत्रक  स थै सक्कल नपे ली न गररकत को प्रम ण पत्र सवहत उपखस्थत हनु ुपने छ।अन्द्यथ  पररक्ष म  सखम्मललत गर र्न ेछैन । 

4. परीक्ष  हलम  मोब र्ल तथ  अन्द्य ईलेक्रोलनक लडभ र्सहरु लैज न लनषरे् गरीएको छ । 

 

 

 

 .................... 

कविता गौतम 

शाखा अधिकृत 

.................... 

s]zj/fh lqkf7L 

-pk;lrj_ 

 

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

