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स्थानीय तहको  छैठ ौं तह¸ इञ्जिञ्जनयर पदको  ञ्जिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नौं. ३०९/०७५-७६¸ ञ्जमञ्जत २०७६।०३।२८ 
                      

 

स्थानीय तहमा ररक्त पर्दपरू्तिका लार्ि लोक सेवा आयोिबाट प्रकार्ित र्दहेायको र्वज्ञापन र पर्दमा पोखरा परीक्षा केन्द्र 

राखी र्दरखास्त स्वीकृत िराउने उम्मरे्दवारहरुको प्रथम चरणको प्रर्तयोर्ितात्मक र्लर्खत परीक्षा पवूि र्नर्ािररत परीक्षा कायिक्रमानसुार 

र्नम्न र्मर्त, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएको ब्यहोरा सम्बर्न्द्र्त सबैको जानकारीका लार्ि यो सचूना प्रकािन िररएको छ ।  

तोर्कएको परीक्षा भवन बाहके अन्द्य परीक्षा भवनमा कुनै पर्न उम्मर्दवाहरुलाई सर्म्मर्लत निराईने  भएकोले परीक्षा भवमा 

परीक्षा िरुु हुनभुन्द्र्दा कम्तीमा १ घण्टा अिाव ैआफ्नो परीक्षा कोठा एकीन िनहुुन समते यसै सचूनाद्वारा सरू्चत िररएको छ । 
 

क) ववज्ञापन नं. १२९५१/०७५-०७६ (खुला), इवजिवनयररङ सेवा¸ वसविल¸  छैठौं तह इवजिवनयर (प्राववविक) पदमा 

मात्र दरखास्त वदने तथा वव. नं. १२९५१/०७५-०७६ (खुला)¸ इवजिवनयररङ सेवा¸ वसविल¸  छैठौं तह इवजिवनयर 

(प्राववविक) पदमा र १२९५२/०७५-०७६ (खुला), इवजिवनयररङ सेवा¸ वसविल¸वि. एण्ड आका .  छैठौं तह 

इवजिवनयर (प्राववविक) पद गरी दुवै पद तर्ा  दरखास्त वदने उम्मेदवारहरुको हकमा वसविल इवजिवनयर तर्ा  

कायम िएको रोल नम्िरको आिारमा देहाय िमोविम परीक्षा केन्द्र कायम गररएको छ । 

परीक्षा कायाक्रम 

पत्र ववषय पूर्ााङ्क परीक्षा प्रर्ाली परीक्षा वमवत र समय अववि 

प्रथम सिसिल इसिसियरिङ िम्वन्धी १०० 
वसु्तगत 

बहुबैकल्पिक प्रश्न 

२०७६/०४/०७ गते 

सबहाि ८:०० बजे 
१ घण्टा १५ समिेट 

 

परीक्षा केन्द्र 

ञ्जस.नौं. 
रोि नौं. 

जम्मा परीक्षा केन्द्र 
देखि सम्म 

1 450001 450224 224 जिसप्रय मा.सव., सिमलचौि, पोखिा "क" 

2 450225 450474 250 लोक िेवा आयोग, परिक्षा िवि¸पार्दी¸ पोखिा "क" 

3 

450475 रे्दल्पख बााँकी पोखिा केन्द्र िाखी  

र्दिखास्त सर्दि िबै उमे्मर्दवाि 
लोक िेवा आयोग, परिक्षा िवि पार्दी¸ पोखिा "ख" 

 

 
ख) ववज्ञापन नं. १२९५२/०७५-०७६ (खुला), इवजिवनयररङ सेवा¸ वसविल¸वि. एण्ड आका .  छैठौं तह इवजिवनयर 

(प्राववविक) पदमा मात्र दरखास्त वदने उम्मेदवार हरुको हकमा देहाय िमोविम परीक्षा केन्द्र कायम गररएको छ । 

 

परीक्षा कायाक्रम 

पत्र ववषय पूर्ााङ्क परीक्षा प्रर्ाली परीक्षा वमवत र समय अववि 

प्रथम सिसिल इसिसियरिङ िम्वन्धी १०० 
वसु्तगत 

बहुबैकल्पिक प्रश्न 

२०७६/०४/०७ गते 

सबहाि ८:०० बजे 
१ घण्टा १५ समिेट 



 

परीक्षा केन्द्र 

ञ्जस.नौं. 
रोि नौं. 

जम्मा परीक्षा केन्द्र 
देखि सम्म 

1 450001 रे्दल्पख बााँकी िमू्पर्ण उमे्मर्दवािहरु जिसप्रय मा.सव., सिमलचौि, पोखिा "ख" 

 
  b|i6Jo M   

क)  प्रवेिपत्र र्वना परीक्षामा सर्म्मर्लत निराईने हुुँर्दा अर्नवायिरुपमा प्रवेिपत्र साथमा र्लई परीक्षा संचालन हुन ुभन्द्र्दा १ घण्टा अिावै 

परीक्षा भवनमा आइपगु्न ुपनेछ । परीक्षा भवनबाट प्रवेिपत्र र्वतरण िररने छैन ।   

ख)  उत्तरपरु्स्तकामा कालो मर्स भएको कलम/डटपेन मात्र प्रयोि िनुिपनेछ ।   

ि)  बस्तिुत बहुवैकर्पपक प्रश्नमा क्यापकुलेटर प्रयोि िनि पाइने छैन ।   

घ)  परीक्षा भवनमा मोवाइल फोन र्नषरे् िररएको छ ।   

ङ)  परीक्षा संचालन हुने र्र्दन साविजर्नक र्वर्दा पनि िएमा पर्न लोक सेवा आयोिको पवूि सचूना र्वना परीक्षा कायिक्रम स्थर्ित हुनेछैन । 

 

अर्भराज डाुँिी  वीरेन्द्रबहार्दरु स्वाुँर 

िाखा अर्र्कृत  उपसर्चव 

 
 


