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राजपत्र अनौंककत कितीर् शे्रणीका किकिन्न प्राकिकिक पदहरुको कलखित परीक्षाको परीक्षा ििन कार्म गररएको सूचना 
सूचना नौं. ५५/०७८-७९, कमकत २०७८/०६/२० गते 

लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौँ कायाालयको तपससलका ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह, राजपत्र अनंवकत द्वितीय शे्रणीका पदहरुमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी 
दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा 
(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७७ (तेश्रो संशोधन सवहत) को पालना गने गराउने गरी सनम्न समसत र समयमा सनम्नानसुारका परीक्षा भवनहरुमा सलखखत 
परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्द्धत सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ। काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका बाहेक अन्द्यत्र 
परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छैन। साथै तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्द्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पसन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मसलत गराइन े
छैन। तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुन्द्दा कखम्तमा १ (एक) घण्टा अगावै पगु्न ुपनेछ।परीक्षाथीहरूले असनवाया रूपमा पालना गनुापने ववषयहरू रष्टव्य १ र २ 
मा तल उल्लेख गररएको छ।  

कलखित परीक्षा कार्ाक्रम तथा परीक्षा ििन 
 

क्र. 
सं. 

वव.नं. पद सेवा, समूह, उपसमूह 
परीक्षा समसत,  

समय र अवसध 
उम्मेद वारहरुको रोल नं. उम्मेद वार संख्या परीक्षा भवन 

१. 
१२०७२/०७७-७८ 

(खुला) 
प्लम्बर 

इन्जिनियररङ, नसनिल, 

स्यानिटरी 

२०७८।०७।०६ गते 

निहाि : ८:०० ििे 

(वसु्तगत ४५ नििेट) 

३१०००१ देन्ख ३१०१५८ 

सम्म र त्यसपनि 

क्रिश: रोल िं.  कायि 

हुिे सिै 

१५८ ििा र 

त्यसपनि क्रिश: 

रोल िं.  कायि हुिे 

सिै 

लोक सेवा आयोग, 

काठिाड  ंकायाालय, 

अिाििगर 

२. 
१२०७३-१२०७५/०७७-७८ 

(आ.प्र., खुला, सिावेशी) 

िायि 

िलनवज्ञाि 

सहायक 

इन्जिनियररङ, नसनिल, 

हाइडर ोलोिी 

२०७८।०७।०७ गते 

निहाि : ८:०० ििे 

(वसु्तगत ४५ नििेट) 

३१०००१ देन्ख ३१०१४३ 

सम्म र त्यसपनि 

क्रिश: रोल िं.  कायि 

हुिे सिै 

१४३ ििा र 

त्यसपनि क्रिश: 

रोल िं.  कायि हुिे 

सिै 

लोक सेवा आयोग, 

काठिाड  ंकायाालय, 

अिाििगर 

३. 
१२०७६-१२०८०/०७७-७८ 

(आ.प्र., खुला, सिावेशी) 
िेकानिक्स 

इन्जिनियररङ, 

िेकानिकल, नि.उ.स. 

२०७८।०७।०८ गते 

निहाि:८:०० ििे 

(वसु्तगत ४५ नििेट) 

३१०००१ देन्ख ३१००५८ 

सम्म र त्यसपनि 

क्रिश: रोल िं.  कायि 

हुिे सिै 

५८ ििा र त्यसपनि 

क्रिश: रोल िं.  

कायि हुिे सिै 

लोक सेवा आयोग, 

काठिाड  ंकायाालय, 

अिाििगर 
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क्र. 
सं. 

वव.नं. पद सेवा, समूह, उपसमूह 
परीक्षा समसत,  

समय र अवसध 
उम्मेद वारहरुको रोल नं. उम्मेद वार संख्या परीक्षा केन्द्र 

४. 
१२०८३-१२०८६/०७७-७८ 

(आ.प्र., खुला, सिावेशी) 
अपरेटर 

इन्जिनियररङ, 

िेकानिकल, नि.उ.स. 

२०७८।०७।०९ गते 

निहाि:८:०० ििे 

(वसु्तगत ३० नििेट) 

३१०००१ देन्ख ३१००१८ 

सम्म र त्यसपनि 

क्रिश: रोल िं.  कायि 

हुिे सिै 

१८ र त्यसपनि 

क्रिश: रोल िं.  

कायि हुिे सिै 

लोक सेवा आयोग, 

काठिाड  ंकायाालय, 

अिाििगर 

५. 
१२०८१/०७७-७८ 

(खुला) 

स्टोर 

िेकानिक्स 

इन्जिनियररङ, 

िेकानिकल, नि.उ.स. 

२०७८।०७।१० गते 

निहाि:८:०० ििे 

(वसु्तगत ४५ नििेट) 

३१०००१ देन्ख ३१००४२ 

सम्म र त्यसपनि 

क्रिश: रोल िं.  कायि 

हुिे सिै 

४२ ििा र त्यसपनि 

क्रिश: रोल िं.  

कायि हुिे सिै 

लोक सेवा आयोग, 

काठिाड  ंकायाालय, 

अिाििगर 

६. 
१२०८२/०७७-७८ 

(खुला) 
इलेन्रर नसयि 

इन्जिनियररङ, 

िेकानिकल, नि.उ.स. 

२०७८।०७।११ गते 

निहाि:८:०० ििे 

(वसु्तगत ४५ नििेट) 

३१०००१ देन्ख ३१००५० 

सम्म र त्यसपनि 

क्रिश: रोल िं.  कायि 

हुिे सिै 

५० ििा र त्यसपनि 

क्रिश: रोल िं.  

कायि हुिे सिै 

लोक सेवा आयोग, 

काठिाड  ंकायाालय, 

अिाििगर 

७. 
१२०८७-१२०८९/०७७-७८ 

(आ.प्र., खुला, सिावेशी) 
नसनियर निस्त्री 

इन्जिनियररङ, 

िेटर ोलोिी 

२०७८।०७।१२ गते 

निहाि:८:०० ििे 

(वसु्तगत ४५ नििेट 

३१०००१ देन्ख ३१००४१ 

सम्म र त्यसपनि 

क्रिश: रोल िं.  कायि 

हुिे सिै 

४१ ििा र त्यसपनि 

क्रिश: रोल िं.  

कायि हुिे सिै 

लोक सेवा आयोग, 

काठिाड  ंकायाालय, 

अिाििगर 

८. 
१२०९०-१२०९४/०७७-७८ 

(आ.प्र., खुला, सिावेशी) 
अनिि इन्जिनियररङ, सिे 

२०७८।०७।१५ गते 

निहाि:८:०० ििे 

(वसु्तगत ४५ नििेट 

३१०००१ देन्ख ३१०२०० 

सम्म 
२०० ििा 

लोक सेवा आयोग, 

काठिाड  ंकायाालय (क), 

अिाििगर 

३१०२०१ देन्ख ३१०३४५ 

सम्म र त्यसपनि 

क्रिश: रोल िं.  कायि 

हुिे सिै 

१४५ ििा र 

त्यसपनि क्रिश: 

रोल िं.  कायि हुिे 

सिै 

लोक सेवा आयोग, 

काठिाड  ंकायाालय (ख), 

अिाििगर 

रष्टव्य १M-   

1. आयोगको पूवा सूचना ववना सनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थसगत हनेुछैन।  
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2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ। 

3. काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका बाहेक अन्द्यत्र परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छैन। 

4. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन, क्याल्कुलेटर तथा अन्द्य इलेक्रोसनक सडभाइसहरु लैजान सनषेध गररएको छ। 

5. प्रवेश पत्र ववना कुनै पसन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सखम्मसलत नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र असनवाया रूपमा साथमा सलइा परीक्षा संचालन हनुभुन्द्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्नपुनेछ। 

6. परीक्षामा प्रवेश-पत्र सुँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र असनवाया रूपमा सलइा आउनपुनेछ । 

रष्टव्य २M- कोसभड-१९ संक्रमणबाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले असनवाया पालना गनुापने थप ववषयहरू 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गनुा अखघ उम्मेदवार स्वयंले कखम्तमा माक्स, स्यासनटाइजर तथा आफ्नो लासग वपउने पानीको असनवाया व्यवस्था गनुा पनेछ । 

2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गदाा र सनस्कदा सभडभाड नगरीकन एकआपसमा भौसतक दूरी कायम गनुा पनेछ । 

3. परीक्षामा खवटएका जनशखिले द्वदएको सनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गदाा, बावहर सनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा सभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोवकएको स्थानमा जानपुने छ । 

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

6. सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो स्वास््य अवस्थाको बारेमा आयोगको Web Site मा गइा ववद्यतुीय माध्यमबाट कोसभड सम्बन्द्धी स्वयम ्घोषणा फाराम असनवाया रूपमा भनुा पनेछ। 

7. कोसभड-१९ बाट संक्रसमत परीक्षाथीहरूका लासग ववशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँदा संक्रसमत परीक्षाथीले आफू संक्रसमत भएको जानकारी कायाालयको टेसलफोन नं. ०१-४७७१९८२ वा मोवाइाल नम्बर 9841777670 वा 
९८४१४३४५९१ मा सम्पका  गरी असरिमम जानकारी द्वदन ुपनेछ। 

 

 

 

 

....................... 
(असभराज डाुँगी) 
शाखा असधकृत) 

.......................... 
(लक्ष्मीप्रसाद पराजलुी) 

शाखा असधकृत 

......................... 
(चन्द्रकान्द्त सनरौला) 

उपसखचव 
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