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स्थानीय तहको ववववध सेवा, छैठौं तह (प्राववधधक), वातावरण इञ्जिधनयर पदको प्रथम 
चरणको धलञ्जखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. 0२/07६-7७ धमधत 2076/0४/०१ 

 

 यस कायाालयको ववज्ञापन नम्बर 13905/075-76 (खलुा), ववववध सेवा, छैठौं तह, वातावरण इञ्जिधनयर पदमा 
बटुवल परीक्षा केन्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरूको धनम्न धमधत र समयमा धनम्नानसुारको परीक्षा 
भवनमा प्रथम चरणको प्रधतयोधगतात्मक धलञ्जखत परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बञ्जन्धत सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना 
प्रकाञ्जशत गररएको छ । तोवकएको  परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरूमा कुनै पधन उम्मेदवारहरूलाइा सञ्जम्मधलत 
नगराइने भएकोले तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुू हनुभुन्दा कम्तीमा एक घण्टा अगावै पगुी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत 
एकीन गनुाहनु अनरुोध छ । प्रवेश-पत्र धबना परीक्षामा सञ्जम्मधलत नगराइने हुुँदा प्रवेश-पत्र डाउनलोड गरी सोको वप्रन्ट समेत 
अधनवाया रूपमा आफूसाथ धलइा जानहुनु सूञ्जचत गररएको छ । 

प्रथम चरणको लिखित परीक्षा कार्यक्रम 

पत्र लिषर् परीक्षा प्रणािी परीक्षा लमलत र समर् अिलि 

प्रथम सेिा सम्बन्धी िसु्तगत बहुिैकखिक प्रश्न २०७६/०४/१२ गते आइतबार लबहान ८.०० बजे १ घण्टा १५ लमनेट 

 

परीक्षा केन्द्र 

क्र.सं. रोि नम्बर  उमे्मदिार संख्या परीक्षा भिन 

1  
Online दरखास्त स्वीकृत गराउने 

सबै उम्मेदवार 
सबै श्री धसद्धशे्वर लाल कुमारी मा.वव., ददपनगर, बटुवल 

रष्टव्यः 
क) आयोगको पूवा सूचना ववना धनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थधगत हनुेछैन । 

ख) परीक्षा हलमा मोबाइल तथा अन्य इलेक्रोधनक धडभाइसहरू लैजान धनषधे गरीएको छ । 

ग) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

घ) वस्तगुत बहवैुकञ्जपपक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छैन । 

घ) परीक्षाथीले अधनवाया रूपमा आफ्नो प्रवेशपत्र धलइा परीक्षा भवनमा जानपुनेछ । 

ङ) अन्यत्र परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरूलाइा माधथ उपलेञ्जखत परीक्षा केन्रमा सञ्जम्मधलत गराइाने छैन । 

च) दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नामावली अनसुारको परीक्षा भवन हेना यहाुँ ञ्जक्लक गनुाहोस ्। 
 
 
 
 
 

........................ 
(एकनारायण शमाा) 

उपसञ्जचव 
 

........................ 
(पषु्पराज खनाल) 
शाखा अधधकृत 
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िातािरण इलिलनर्र, लिलिि, छैठ  ंतहमा दरिास्त स्वीकृत भएका उमे्मदिारहरूको परीक्षा केन्द्रगत नामाििी 

क्र.सं. 
मास्टर 

आई.डी. 
रोि नं. 

उमे्मदिारको नाम, 

थर 
लिङ्ग 

आिेदन 

लदएको 

समूह 

परीक्षा केन्द्र 

1 645077 550001 योगेश  चापागाई  Male खुला श्री सिदे्धवर लाल कुमारी मा.सव., सिपनगर, बुटवल 

2 670038 550002 मसनष खनाल Male खुला श्री सिदे्धवर लाल कुमारी मा.सव., सिपनगर, बुटवल 

3 662782 550003 िुवाि ढकाल Male खुला श्री सिदे्धवर लाल कुमारी मा.सव., सिपनगर, बुटवल 

4 20468 550004 आसशष   पौडेल Male खुला श्री सिदे्धवर लाल कुमारी मा.सव., सिपनगर, बुटवल 

 

 


