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रा.प.ततृीय शे्रणी, इञ् िननयर (नसनिल समूह, नि. एण्ड आ. उपसमूह) पदको नलञ्खत परीक्षाको  

परीक्षा िवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. 194।०७9-80, नमनत २०७9।०9।29 

 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालयको ववज्ञापन नम्िर १7261-१7264।०७9-80 (खलुा, समावेशी), नेपाल 
इञ् िननयररग स सेवा, नसनिल समूह, नि. एण्ड आ. उपसमूह, रािपत्रावित ततृीय शे्रणी (प्राववनिक), इञ् िननयर पदमा काठमाडौं 
परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत िएका उम्मेदवारहरूको नलञ्खत परीक्षा कायाक्रम नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा 
सम्िन्द्िी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगिाट स्वीकृत संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्िन्द्िी 
मापदण्ड, २०७७ ( संशोिन सवहत) को पालना गने गराउने गरी तपञ्शलको नमनत, समय र स्थानमा सञ्चालन हनेु िएकोले 
सम्िञ्न्द्ित सिैको िानकारीको लानग यो सूचना प्रकाञ्शत गररएको छ। तोवकएको परीक्षा िवन िाहेक अन्द्य परीक्षा िवनहरुमा 
कुनै पनन उम्मेदवारहरुलाई सञ्म्मनलत गराइने छैन। तोवकएको परीक्षा िवनमा परीक्षा शरुु हनुिुन्द्दा कञ्म्तमा १ (एक) घण्टा 
अगावै पगु्न ुपनेछ ।  

साथै सहयोगी लेखक आवश्यक पने उम्मेद वारहरुले सहयोगी लेखक माग गनुा पने कारण र प्रमाणसवहतका कागिात 
संलग्न राखी लोक सेवा आयोग ननयमावली, २०७९ को ननयम ६८(१) िमोञ्िम परीक्षा सरुु हनेु नमनत िन्द्दा १० (दश) ददन 
अगावै यस कायाालयमा ननवेदन ददन ुपनेछ। परीक्षाथीहरूले अननवाया रूपमा पालना गनुापने ववषयहरू रष्टव्य १ र २ मा तल 
उल्लेख गररएको छ। 

परीक्षा कायाक्रम 

पत्र ववषय खण् ड परीक्षा प्रणाली नमनत र समय  समय 

प्रथम General 

Subject  
Part I : (General Awareness & 

General Ability Test) 

Part II : (General Technical Subject) 

वस्तगुत 
िहवैुकञ्ल्पक 

२०७9।10।17 गते, 
ववहान 8:०० ििे 

१ घण्टा 
३० नमनेट 

दितीय Technical Subject ववषयगत 
२०७9।10।18 गते, 
ववहान 8:०० ििे 

३ घण्टा 

 

परीक्षा िवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा िवन 

1  870001 देञ्ख 870200 सम्म 199 लानलगरुााँस राविय मा.वव. शंखमूल 

2  870201 देञ्ख 870493 सम्म 292 
प्रोफेशनल इञ्न्द्गल्ड एकेडेमी, (PEA) िी ब्लक, (परुानो 
SEA), थापाथली 

रष्टव्य १M-  
1. आयोगको पूवा सूचना ववना ननिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थनगत हनुछैेन।  
2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ। साथै वस्तगुत उत्तरपञु्स्तकामा नससाकलम प्रयोग गना पाइने छैन ।  
3. वस्तगुत िहउुत्तर(Multiple Choice) िएका प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंग्रिेी ठूलो अक्षर (Capital Letter)मा A, B, C, D 

लेञ्खएको उत्तरलाई मात्र मान्द्यता ददइनेछ।  
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4. काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत िएका िाहेक अन्द्यत्र परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने 
छैन। 

5. परीक्षा िवनमा झोला, मोवाइल फोन र अन्द्य इलेक्रोननक नडिाइसहरु लैिान ननषिे गररएको छ।वस्तगुत परीक्षामा क्याल्कुलेटर 
प्रयोग गना पाइने छैन।  

6. प्रवेश पत्र ववना कुनै पनन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सञ्म्मनलत नगराइन ेहुाँदा प्रवेशपत्र अननवाया रूपमा साथमा नलइा परीक्षा संचालन 
हनुिुन्द्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा िवनमा आइपगु्नपुनेछ। 

7. परीक्षामा प्रवेश-पत्र साँगै आफ्नो नागररकता वा नपेाल सरकारिाट िारी िएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अननवाया रूपमा नलइा 
आउनपुनेछ। 

रष्टव्य २M- कोनिड-१९ संक्रमणिाट सरुञ्क्षत रहन परीक्षाथीले अननवाया पालना गनुापने थप ववषयहरू 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अञ्घ उम्मेदवार स्वयंले कञ्म्तमा माक्स, स्याननटाइिर तथा आफ्नो लानग वपउने पानीको अननवाया 
व्यवस्था गनुा पनेछ । 

2. परीक्षामा खवटएका िनशञ्िले ददएको ननदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

3. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, िावहर ननस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा निडिाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसाँग 
तोवकएको स्थानमा िानपुने छ। 

4. परीक्षाथीहरू समूहमा िेला हनेु, कुराकानी गने गनुा हुाँदैन। 

5. कोनिड-१९ िाट संक्रनमत परीक्षाथीहरूका लानग ववशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुाँदा संक्रनमत परीक्षाथीले आफू संक्रनमत 
िएको िानकारी कायाालयको टेनलफोन नं. ०१-4771982 वा मोवाइल नं. 9849409409 वा 9844430470 मा 
सम्पका  गरी अनग्रम िानकारी ददन ुपनेछ। 

 
 

 

 

__________________ 

(वववपन कुमार महासेठ) 
कम््यटुर अपरेटर 

________________ 

 (लक्ष्मीप्रसाद परािलुी) 
शाखा अनिकृत 

_______________ 

 (चन्द्रकान्द्त ननरौला) 
उपसञ्चव 
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