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सव-इन्जिननयर (रािपत्र अनंककत प्रथम शे्रणी) पदको नलन्ित परीक्षाको 
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ११/०७८-७९, नमनत २०7८/०५/०४ 
 

लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौँ कायाालयको तपनसलका कवज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह र शे्रणीको पदमा काठमाडौं परीक्षा केजर 
रािी दरिास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बजधी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत 
संक्रमणको कवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बजधी मापदण्ड, २०७७ (तेश्रो संशोधन सकहत) को पालना गने गराउने गरी 
ननम्न नमनत र समयमा ननम्नानसुारका परीक्षा भवनहरुमा नलन्ित परीक्षा सञ्चालन हनेु भएकोले सम्बन्जधत सबैको िानकारीको लानग यो सूचना 
प्रकान्शत गररएको छ। काठमाडौं परीक्षा केजर रािी दरिास्त स्वीकृत भएका बाहेक अजयत्र परीक्षा केजरका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल 
गराइाने छैन। साथै तोककएको परीक्षा भवन बाहेक अजय परीक्षा भवनहरुमा कुनै पनन उम्मेदवारहरुलाई सन्म्मनलत गराइने छैन। तोककएको 
परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुजदा कन्म्तमा १ (एक) घण्टा अगावै पगु्न ुपनेछ।परीक्षाथीहरूले अननवाया रूपमा पालना गनुापने कवषयहरू रष्टव्य 
१ र २ मा तल उल्लेि गररएको छ। 

परीक्षा कार्ाक्रम 

क्र.सौं. 
विज्ञापन नौं. 

सेिा, समूह, उपसमूह शे्रणी, पद परीक्षा वमवि र 

समर्  

परीक्षा प्रणाली 
अिवि 

१ 
१२००१-१२००२।२०७७-७८ 

(खुला, समावेशी) 
इन्जिनियररङ, नसनिल, ििरल 

रा.प.अिं. 

प्रथम, 

सब-

इन्जिनियर 

२०७८।०५।१९ गते 

नबहाि ७:३० बिे 

वसु्तगत 

बहुवैकन्िक 

(संयुक्त पत्र) 

४५ नमिेट 

२. 
१२००३-१२००६।२०७७-७८ 

(खुला, समावेशी) 
इन्जिनियररङ, नसनिल, हाईवे 

३. 
१२००७-१२००८।२०७७-७८ 

(खुला, समावेशी) 
इन्जिनियररङ, नसनिल, स्यानिटरी 

४. 
१२००९-१२०१२।२०७७-७८ 

(खुला, समावेशी) 
इन्जिनियररङ, नसनिल, इररगेशि 

 

नलन्ित परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

1 310001 देन्ि 310200 सम्म 200 िना श्री रत्नराज्य मा.कव. (क), मध्यबानेश्वर 

2 310201 देन्ि 310400 सम्म 200 िना श्री रत्नराज्य मा.कव. (ि), मध्यबानेश्वर 

3 310401 देन्ि 310600 सम्म 200 िना श्री एन्म्वसन कलेि )क( , मध्यबानेश्वर 

4 310601 देन्ि 310800 सम्म 200 िना श्री एन्म्वसन कलेि )ि( , मध्यबानेश्वर 

5 310801 देन्ि 311000 सम्म 200 िना श्री मेगा कलेि )क( , बबरमहल 

6 311001 देन्ि 311200 सम्म 200 िना श्री मेगा कलेि )ि( , बबरमहल 

7 311201 देन्ि 311400 सम्म 200 िना श्री दरवार हाइा स्कुल (भान/ुसंस्कृत मा.कव.) )क( , रानीपोिरी 

8 311401 देन्ि 311600 सम्म 200 िना श्री दरवार हाइा स्कुल (भान/ुसंस्कृत मा.कव.) )ि( , रानीपोिरी 

9 311601 देन्ि 311800 सम्म 200 िना श्री शकहद शकु्र मा.कव, अदै्वत मागा, परुानो बसपाका  

10 311801 देन्ि 312000 सम्म 200 िना श्री ग्यालेक्सी पन्ललक स्कुल )क( , ज्ञानेश्वर 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

11 312001 देन्ि 312200 सम्म 200 िना श्री ग्यालेक्सी पन्ललक स्कुल )ि( , ज्ञानेश्वर 

12 312201 देन्ि 312400 सम्म 200 िना श्री कवियस्मारक मा.कव.  )क( , नडल्ली बिार  

13 312401 देन्ि 312600 सम्म 200 िना श्री कवियस्मारक मा.कव.  )ि( , नडल्ली बिार  

14 312601 देन्ि 312800 सम्म 200 िना श्री पद्मोदय मा.कव., पतुलीसडक 

15 312801 देन्ि 313000 सम्म 200 िना श्री भाइबे्रजट इन्जष्टच्यटु )क( , जयूप्लािा, पतुलीसडक 

16 313001 देन्ि 313202 सम्म 200 िना श्री भाइबे्रजट इन्जष्टच्यटु )ि( , जयूप्लािा, पतुलीसडक 

17 31३203 देन्ि 313402 सम्म 200 िना श्री लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय )क( , अनामनगर 

18 
313403 देन्ि ३१४२०९ सम्म 

र बााँकी सबै १७६ िना श्री लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय )ि( , अनामनगर 

रष्टव्य १M-   

1. आयोगको पूवा सूचना कवना ननधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थनगत हनेुछैन।  
2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ। 

3. काठमाडौं परीक्षा केजर रािी दरिास्त स्वीकृत भएका बाहेक अजयत्र परीक्षा केजरका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छैन। 

4. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन, क्याल्कुलेटर तथा अजय इलेक्रोननक नडभाइसहरु लैिान ननषेध गररएको छ। 

5. प्रवेश पत्र कवना कुनै पनन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सन्म्मनलत नगराइने हुाँदा प्रवेशपत्र अननवाया रूपमा साथमा नलइा परीक्षा संचालन हनुभुजदा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा 
भवनमा आइपगु्नपुनेछ। 

6. परीक्षामा प्रवेश-पत्र साँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट िारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अननवाया रूपमा नलइा आउनपुनेछ । 

रष्टव्य २M- कोनभड-१९ संक्रमणबाट सरुन्क्षत रहन परीक्षाथीले अननवाया पालना गनुापने थप कवषयहरू 

1. परीक्षा केजरमा प्रवशे गनुा अन्घ उम्मेदवार स्वयंले कन्म्तमा माक्स, स्याननटाइिर तथा आफ्नो लानग कपउने पानीको अननवाया व्यवस्था गनुा पनेछ । 

2. उम्मेदवारले परीक्षा केजरमा प्रवशे गदाा र ननस्कदा नभडभाड नगरीकन एकआपसमा भौनतक दूरी कायम गनुा पनेछ । 

3. परीक्षामा िकटएका िनशन्िले ददएको ननदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केजरमा प्रवशे गदाा, बाकहर ननस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा नभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसाँग तोककएको स्थानमा िानपुने छ । 

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हनुे, कुराकानी गने गनुा हुाँदैन । 

6. सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो स्वास््य अवस्थाको बारेमा आयोगको Web Site मा गइा कवद्यतुीय माध्यमबाट कोनभड सम्बजधी स्वयम ्घोषणा फाराम अननवाया रूपमा 
भनुा पनेछ। 

7. कोनभड-१९ बाट संक्रनमत परीक्षाथीहरूका लानग कवशेष केजरको व्यवस्था गररने हुाँदा संक्रनमत परीक्षाथीले आफू संक्रनमत भएको िानकारी कायाालयको टेनलफोन नं. 
०१-४७७१९८२ वा मोवाइाल नम्बर 9841777670 वा ९८४१४३४५९१ मा सम्पका  गरी अनरिमम िानकारी ददन ुपनेछ। 

 

 
 

....................... 
(ननरजिनप्रसाद पोिरेल 

नायब  सलुबा 

.......................... 
(लक्ष्मीप्रसाद परािलुी) 

शािा अनधकृत 

......................... 
(चजरकाजत ननरौला) 

उपसन्चव 
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