लोक सेवा आयोग

दिपायल कायाालय
राजपुर, डोटी

सब-ईदजजदियर पिको दलदित परीक्षाको परीक्षा भवि कायम गररएको सुचिा
सच
ू िा ि.ं ३४/०७७-७८, दमदत : २०७७।१०।१५
लोक सेवा आयोग, दिपायल कायाालय, दिपायल, डोटीको नेपाल ईदजिदनयरिङ्ग सेवा अजतगातका दवदिजन उपसमहू को राजपत्र
अिदं कत प्रथम श्रेणी (प्रादवदिक), सब-ईदजजदियर पिको आयोगको पवू ा प्रकादित पिीक्षा कायाक्रम अनसु ािको दलदित
पिीक्षा दनम्न दमदत, समय ि स्थानमा संचालन हुने िएकोले सम्बदजित सबैको िानकािीको लादग यो सचू ना प्रकािन गरिएको छ ।
पिीक्षाथीहरूको दवज्ञापन नम्बि अनसु ाि फिक-फिक समहू को पिीक्षा संयक्त
ु हुने िएकोले मास्टि आई.दड. नम्बिका आिािमा
पिीक्षा िवन कायम गरिएको छ । पिीक्षाथीहरूको िििास्त स्वीकृ त िएका सबै उपसमहू को प्रवेिपत्र अदनवाया रूपमा साथमा दलई
पिीक्षा दिन िानु पनेछ । OMR उत्तिपदु स्तकाको बायााँतफा दवज्ञापन नं ि िोल नम्बि लेख्ने स्थानमा िििास्त स्वीकृ त िएका सबै
उपसमहू का दवज्ञापन नम्बि तथा िोल नम्बिहरू स्पष्ट बदु िने गिी क्रमिः कमा (,) प्रयोग गिै लेख्नु पनेछ साथै OMR
उत्तिपदु स्तकाको दनिाारित स्थानमा कुनै एक उपसमहू को िोल नम्बि िनाउने गिी Bubble लगाउनु पनेछ ।
परीक्षा कायाक्रम:
दवज्ञापि ि.ं

सेवा, समूह, उप-समूह

परीक्षा दमदत र समय

१५८०१-१५८०२/०७६-७७ (िल
ु ा, समावेिी)

नेपाल ईदजिदनयरिङ, दसदिल, िनिल

१५८०३-१५८०५/०७६-७७ (िल
ु ा, समावेिी)

नेपाल ईदजिदनयरिङ, दसदिल, हाइवे

२०७७।१०।२४ गते
दवहान ८:०० बिे (४५ दमनेट)

परीक्षा के जरहरु:
दस.िं.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

मास्टर आई.दड िम्बर
िेदि
सम्म
१३८६
१३८२०३
३४८८८२
५१३२०३
६५३८०६
६९७२८३
७४८२१८
८५९३७९
९१८१२५

उम्मेिवार
संख्या

१३८११३
१००
३४८८३३
१५०
५१२९७२
१००
६५३७०२
१००
६९७२००
१५०
७४८०७७
१५०
८५६६२४
१००
९१८१०७
१५०
बााँकी सबै उम्मेिवािहरु

परीक्षा के जर
श्री कुमालीकोट मा.दव., कुमालीकोट, दिपायल
श्री िहीि स्मृती आ.मा.दव., िािपिु , दिपायल
श्री सिु ङ्ग मा.दव. (क), िािपिु , दिपायल
श्री सिु ङ्ग मा.दव.(ि), िािपिु , दिपायल
श्री लोक सेवा आयोग, दिपायल कायाालय, िािपिु
श्री सेती प्रादवदिक दिक्षालय, दिपायल
श्री दिक्षा तालीम के जर, िोगीडाब्रे, दिपायल
श्री दिल्पेश्वि आ.दव. दिपायल, डोटी
श्री दिल्पेश्वि मा.दव. दिपायल, डोटी
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लोक सेवा आयोग

दिपायल कायाालय
राजपुर, डोटी

रष्टव्य १:
क) पिीक्षा सञ्चालन हुने दिन अप्रत्यादित दविा पना गएमा पदन आयोगको पव
ू ा सचू ना दवना दनिाारित कायाक्रम अनसु ािको पिीक्षा स्थदगत हुने छै न ।
ि) प्रवेिपत्र दवना पिीक्षामा सदम्मदलत नगिाईने हुिाँ ा अदनवायारुपमा प्रवेिपत्र साथमा दलई पिीक्षा संचालन हुनु िजिा १ घण्टा ३० दमनेट अगावै
पिीक्षा िवनमा आइपग्ु नु पनेछ । पिीक्षा िवनबाट प्रवेिपत्र दवतिण गरिने छै न ।
ग) पिीक्षा िवनमा िोला, मोवाइल, क्याल्कुलेटि तथा अजय ईलेक्रोदनक्स सामाग्रीहरु लैिान दनषेि गरिएको छ ।
घ) पिीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनाु पनेछ । वस्तग
ु त बहु वैकदल्पक प्रश्नको उत्ति दििं ा Capital Letter मा (A,B,C,D) लेख्नु पनेछ ।
ङ) पिीक्षाथीले पिीक्षा दिन आउाँ िा सम्बदजित दनकायबाट िािी िएको प्रवेि-पत्र साँगै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा सिकािी कायाालयबाट िािी
िएको फोटो सदहतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र अदनवाया रुपमा दलई उपदस्थत हुनु पनेछ।
रष्टव्य २: सक्र
ं मणको दवशेष अवस्थामा परीक्षा (सच
ं ालि तथा व्यवस्थापि) सम्बदजि मापिण्ड, २०७७ अिुसार परीक्षाथीले तपदसलमा
उल्लेदित दवषयहरुको पूणा रुपमा पालि गिाु पिेछ ।
क) पिीक्षा के जरमा प्रवेि गनाअ
ु दघ उम्मेिवाि स्वयंले कदम्तमा माक्स, स्यादनटाइिि तथा आफ्नो लादग िानेपानीको अदनवाया व्यवस्था गनाु पनेछ।
ि) पिीक्षाथीले पिीक्षा के जरमा प्रवेि गिाा, दनस्किा ि िौचालय प्रयोग गिाा दिडिाड नगिीकन एकआपसमा २ (िईु ) दमटिको ििू ी कायम गनपाु नेछ ।
ग) पिीक्षाथीहरुले समहू मा िेला हुन,े कुिाकानी गने गनाु हुिाँ नै । पिीक्षामा िदटएका िनिदक्तले दिएको दनिेिनको पण
ू ा पालन गनपाु नेछ ।
घ) पिीक्षाथीले लेख्न बााँकी िहेको उत्तिपदु स्तकाको िाली ठाउाँ स्वयंले काटी, िस्तित गिी, उत्तिपदु स्तका गजती गिी उत्तिपदु स्तका बि
ु ाएको हस्ताक्षि
गिे ि मात्र परिक्षा हलबाट बादहि िानु पनेछ ।
ङ) कोदिड-१९ (COVID-19) सक्र
ं दमत उम्मेिवाि पिीक्षामा सदम्मदलत हुने िएमा सम्बदजित उम्मेिवािले यस कायाालयको फोन न.ं ०९४-४४०१४७
वा ०९४-४४०१७८ मा सम्पका गिी वा इमेल तथा दनवेिनको माध्यमबाट सो को िानकािी यस कायाालयलाई दिनु हुन सदु चत गरिजछ ।

..............................
दनिञ्िन प्रसाि पोििे ल
ना.स.ु

.........................
दबष्णु पौडेल
दन. कायाालय प्रमि
ु
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