लोक सेवा आयोग

हेटौंडा कार्ाा लर्
वेवसाइट: www.psc.gov.np,

फोन : ०५७-५२०३०२, फ्याक्स : ०५७-५२६८२२,

इमेल: narayani@psc.gov.np

छै ठौ तह , विविध सेिा, िातािरण ईन्जिनियर, ईन्जिनियर पदको निन्ित परीक्षाको परीक्षा केजर कायम
गररएको सूचिा

सूचिा िम्बर : 14/076-77 , नमनत :2076/05/05
यस कायााियबाट सं चानित स्थािीय तह तर्ाको विज्ञापि िं. 12553/075-76 (िुिा), छै ठौ तह , विविध सेिा,

िातािरण ईन्जिनियर, ईन्जिनियर (प्राविनधक) पदमा हेटौंडा परीक्षा केजर रािी online मार्ात दरिास्त स्िीकृत गराई प्रथम चरणको
निन्ित परीक्षा (;]jf

;DaGwL)

उत्तीणा भएका सम्पूणा उम्मेदिारहरुको द्वितीय चरणको प्रनतयोनगतात्मक निन्ित परीक्षा पूि ा निधााररत

परीक्षा कायाक्रमािुसार निम्ि नमनत , समय र स्थािमा सञ्चािि हुिे भएकोिे सम्बन्जधत सिैको िािकरीको िानग यो सूचिा
प्रकान्ित गररएको छ । परीक्षा िुरु हुि ु भजदा कम्तीमा एक घण्टा अगािै पुगी आफ्िो परीक्षा कोठा एकीि गिुा हुि समेत यसै
सूचिािारा सून्चत गररएको छ ।
द्वितीय चरणको निन्ित परीक्षा कायाक्रम
पत्र

विषय

परीक्षा नमनत

समय

द्वितीय पत्र

;]jf ;DaGwL

2076/05/19 गते

द्वदिको 2:00 बिे

अिनध
3 घण्टा

उम्मेदिारहरुको रोि िम्बर र परीक्षा केजर
प्रथम चरणको निन्ित परीक्षा उत्तीणा भएका
सम्पूणा उम्मेदिारहरु

परीक्षा भिि
श्री िोक सेिा आयोग, हेटौंडा कायााियको परीक्षा भिि

रष्टव्य :

1. परीक्षा सञ्चािि हुिे द्वदि अप्रत्यान्ित विदा पिा गएमा पनि आयोगको पूि ा सूचिा वििा निधााररत कायाक्रम अिुसारको परीक्षा स्थनगत
हुिेछैि ।

2. उत्तरपुन्स्तकामा कािो मसी भएको डटपेि मात्र प्रयोग गिुपा िेछ ।

3. प्रिेिपत्रका साथै सक्कि िेपािी िागररकताको प्रमाण पत्र सवहत उपन्स्थत हुि ु पिे छ।अजयथा पररक्षामा सन्म्मनित गराइिे छै ि ।
4. परीक्षा हिमा मोबाइि तथा अजय ईिेक्ट्रोनिक नडभाइसहरु िैिाि निषेध गरीएको छ ।

....................
कविता गौतम

s]zj/fh lqkf7L

शाखा अधिकृत

-pk;lrj_

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

प्रथम चरणमा सफल उम्मेदवारहरुको नामावली
क्र. नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम, थर

बावुको नाम

बाजेको नाम

1=

४१०००१

चजदा िड्का

नरस भ
िं क्त खड्का

रामभक्त खड्का

2=

४१०००२

िैिेि कारं न्ित

िनराज कारं न्ित

न्हुच्छे बहादरु कारं न्ित

3=

४१०००३

विनिता ओझा

विष्णुहरर ओझा

भुिनेश्ि ओझा

