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िायव सबु्बा वा सो सरह पर्दको द्वितीय चरणको नलखखत परीक्षामा वीरगञ्ज केन्द्र भएका 
उम्मेर्दवारहरुको परीक्षा भवि कायम गररएको सूचिा 

सूचिा िं - ४८२/०७४-७५, नमनत २०७५/०१/०३ 

 
 

 

यस निरे्दशिालयको ववज्ञापि िम्बर ११३०२-११३०८÷०७४-७५ (खलुा तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्द्तगगत 

राजपत्र अिवित प्रथम शे्रणी, िायव सबु्बा वा सो सरह (अप्राववनिक) पर्दको वीरगञ्ज परीक्षा केन्द्र राखी र्दरखास्त फाराम स्वीकृत 

भई प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीणग भएका उम्मेर्दवारहरुको लानग मात्र निम्ि नमनत र समयमा निम्िािसुारका परीक्षा भविहरुमा 

क्रमशः द्वितीय, ततृीय र चतथुग पत्र (परराष्ट्र सेवाको थप पत्र) को प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षा सञ्चालि हिु ेभएकोले सम्वखन्द्ित 

सवैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाखशत गररएको छ ।  
 

 

द्वितीय चरणको नलखखत परीक्षा कायगक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा नमनत र समय अवनि 

द्वितीय (सबै सेवा समूहको लानग) सामाखजक आनथगक अवस्था (ववषयगत) २०७५/०१/१५ गते ववहाि ११.00 बजे २ घण्टा ३० नमिेट 

ततृीय (सबै सेवा समूहको लानग) ऐखछछक ववषय (वस्तगुत) २०७५/०१/१६ गते द्वर्दिको २.00 बजे १ घण्टा 

चतथुग (परराष्ट्र सेवाको लानग मात्र) अंग्रेजी भाषा र कुटिैनतक ववषय (ववषयगत) २०७५/०१/१७ गते द्वर्दिको २.00 बजे २ घण्टा ३० नमिेट 

 

द्वितीय, ततृीय तथा चतथुग पत्र (परराष्ट्र सेवाको थप पत्र समेत) सञ्चालि हिु ेपरीक्षा भवि 

नलखखत परीक्षा नमनत उम्मेर्दवार वववरण परीक्षा केन्द्र भवि 

२०७५/०१/१५ र १६ गते 

वीरगञ्ज परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको नलखखत 
परीक्षा उत्तीणग भएका सबै उम्मेर्दवारहरु - ३६ जिा नत्र-जदु्ध महावीरप्रसार्द रघवुीरराम प्राववनिक 

माध्यनमक ववद्यालय, नबताग, वीरगञ्ज 
२०७५/०१/१७ गते थप पत्र परराष्ट्र हिु ेउम्मेर्दवारहरु मात्र - ५ जिा 

 

 

रष्टव्यः– 

१. परीक्षा सञ्चालि हिु ेद्वर्दि अप्रत्याखशत ववर्दा पिग गएमा पनि आयोगको पूवग सूचिा वविा नििागररत कायगक्रम अिसुारको परीक्षा स्थनगत हिु ेछैि ।  
२. प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीणग िभएका उम्मेर्दवारहरुलाई परीक्षामा समावेश गराइिे छैि ।  
३. परीक्षा भविमा मोबाइल निषेि गररएको छ ।  
४. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गिुगपिेछ । 

५. परीक्षाथीले अनिवायग रुपमा आफ्िो प्रवेशपत्र नलई परीक्षा भविमा जािपुिेछ ।  
 

 
 

 

 

 ........................... ......................... 
 (िारायणप्रसार्द गौतम) (चन्द्रकान्द्त निरौला) 
 शाखा अनिकृत निरे्दशक 

ियााँ बािेश् वर, काठमाडौं 
 ०१-४११५८३१, ४११५८३३, ४११५८३४ फ्याक्स िं- ०१-४११५८३५ वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः machheni@psc.gov.np 

http://www.psc.gov.np/

