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स्थानीय तहको अधिकृत स्तर छै ठ ौं तह, (प्राधिधिक) धिधिल इधिधनयर पदको
धितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गररएको िूचना
सूचना नं. ११/०७६-७७¸ मिमि २०७६।०४।२४

स्थानीय तहमा ररक्त पर्दपर्ू तिका लार्ि लोक सेवा आयोिबाट प्रकार्शत र्वज्ञापन १२९५१/०७५-७६ (खल
ु ा), इर्जिर्नयररङ सेवा,
र्सर्िल समहू , अर्िकृ त स्तर छै ठौं तह, इर्जिनर्यर पर्दमा पोखरा परीक्षा के न्द्र राखी र्दरखास्त फाराम स्वीकृ त िराउने उम्मेर्दवारहरु मध्ये
प्रथम चरणको लललखत परीक्षामा उत्तीणा उम्मेदवारहरुको र्नम्नानसु ारको परीक्षा कायिक्रम अनसु ार र्ितीय चरणको प्रर्तयोर्ितात्मक
र्लर्खत परीक्षा सचं ालन हुने िएकोले सम्वर्न्द्ित सबैको िानकारीको लार्ि यो सचू ना प्रकार्शत िररएको छ । तोर्कएको परीक्षा िवन
बाहेक अन्द्य परीक्षा िवनहरुमा कुनै पर्न उम्मेर्दवारहरुलाई सर्म्मर्लत निराईने िएकोले तोर्कएको परीक्षा के न्द्रमा परीक्षा सरुु हुनिु न्द्र्दा
कर्म्तमा १ (एक) घण्टा अिावै पुिी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एकीन िनिहु ुन अनरु ोि छ । परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल तथा अन्य
इलेक्ट्रोलनक लिभाइसहरु लैजान लनषेध गररएको व्यहोरा समेत सलू चत गररएको छ ।
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क) आयोिको पवू ि सचू ना र्वना र्निािररत कायिक्रम अनसु ार परीक्षा स्थर्ित हुने छै न ।
ख) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोि िनपिु नेछ ।
ि) परीक्षाथीले अर्नवायि रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र र्लई परीक्षा के न्द्रमा िानपु नेछ ।
घ) अन्द्यत्र परीक्षा के न्द्र राखी र्दरखास्त स्वीकृ त िराएका उम्मेर्दवारहरुलाई सर्म्मर्लत िराईने छै न ।

अर्िराि डााँिी
शाखा अर्िकृ त

वीरे न्द्रबहार्दरु स्वााँर
उपसर्चव

प्रथम चरणको लललखत नलतजा हेनाको लालग तलको Link मा Click मा गनाहन ोला
http://psc.gov.np/assets/uploads/files/61-12951-12952_Pokhara_Engi_6Level.pdf

