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रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी, सब-इञ् िनियनयरलिल जवञानान सयायक पदको नियलञ्खत परीक्षाको  

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. 263।०७9-80, नियमनियत २०७9।11।1५ 

 

यस कायाालयको जवञानापन नम्बर १2002-12008÷०७8-79 (खलुा,समावेशी), १2009÷०७8-79 (खलुा),   
१2012÷०७8-79 (खलुा), १2013÷०७8-79 (मजयला), इञ् िनियनयररग सेवा, नियसनियभल समूय, याइवे, स्यानियनटरी, इररगेशन, 
याइड्रोलोिी उपसमूय, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राजवनियिक), सब-इञ् िनियनयरलिल जवञानान सयायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र 
राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारयरूको नियलञ्खत परीक्षा कायाक्रम नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्िी 
मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको जवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्द्िी मापदण्ड, 
२०७७ (संशोिन सजयत) को पालना गने गराउने गरी तपञ्शलको नियमनियत, समय र स्थानमा सञ्चालन यनेु भएकोले सम्बञ्न्द्ित 
सबैको िानकारीको लानियग यो सूचना प्रकाञ्शत गररएको छ। तोजकएको परीक्षा भवन बायेक अन्द्य परीक्षा भवनयरुमा कुनै पनियन 
उम्मेदवारयरुलाई सञ्म्मनियलत गराइने छैन। काठमाडौं परीक्षा केन्द्र कायम गरी स्वीकृत भएका सबै उपसमूयका प्रवेश पत्र नियलई 
तोजकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु यनुभुन्द्दा कञ्म्तमा १ (एक) घण्टा अगावै पगु्न ुपनेछ। याइड्रोलोिी उपसमूय बायेक याइवे, 
स्यानियनटरी र इररगेशनतर्ा  मात्र दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारयरूको परीक्षा भवन तानियलका-१ मा राञ्खएको युुँदा सोयी अनसुार 
परीक्षा भवन एकीन गरी परीक्षा ददन िानयुोला । याइड्रोलोिी उपसमूयतर्ा  समेत दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारयरूको छुटै्ट 
रोल नं. कायम भएको युुँदा याइड्रोलोिी उपसमूयको रोल नं. का आिारमा त्यस्ता उम्मेदवारयरूले तालीका-२ अनसुारको परीक्षा 
भवनमा परीक्षा ददन िानयुोला । 

साथै सययोगी लेखक आवश्यक पने उम्मेदवारयरुले सययोगी लेखक माग गनुा पने कारण र प्रमाणसजयतका कागिात 
संलग्न राखी लोक सेवा आयोग नियनयमावली, २०७९ को नियनयम ६८(१) बमोञ्िम परीक्षा सरुु यनेु नियमनियत भन्द्दा १० (दश) ददन 
अगावै यस कायाालयमा नियनवेदन ददन ुपनेछ। परीक्षाथीयरूले अनियनवाया रूपमा पालना गनुापने जवषययरू रष्टव्य १ र २ मा तल 
उल्लेख गररएको छ। 

 

परीक्षा कायाक्रम 

पत्र जवषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा नियमनियत र समय  अवनियि 

प्रथम 
सामान्द्य ञानान र सामान्द्य अनियभक्षमता परीक्षण (General 

Awareness & General Aptitude Test)  

वस्तगुत  

(बयवैुकञ्ल्पक 
प्रश्न) 

२०७9।11।30 गते 

जवयान 7:0० बिे 45 नियमनेट 
सेवा सम्बञ्न्द्ित काया ञानान (Job Based Knowledge) 

दितीय सेवा सम्बञ्न्द्ित काया ञानान (Job Based Knowledge) जवषयगत 
२०७9।11।30 गते 

जवयान 8:15 बिे 
2 घण्टा 
15 नियमनेट 

 

परीक्षा भवन 

तालीका -१ 

(याइड्रोलोिी बायेक याइवे, स्यानियनटरी र इररगेशन तर्ा का उम्मेदवारयरूको) 
क्र.सं. उम्मेदवारयरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

1  310001 देञ्ख 310200 सम्म 198 नन्द्दी मा.जव., नक्साल 

2  310201 देञ्ख 310400 सम्म 200 टंगाल मा.जव., (क) टंगाल 

3  310401 देञ्ख 310600 सम्म 200 टंगाल मा.जव., (ख) टंगाल 
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क्र.सं. उम्मेदवारयरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

4  310601 देञ्ख 310800 सम्म 198 प्रोनियलजर्क मा.जव., (क), िमु्वारायी 

5  310801 देञ्ख 311000 सम्म 200 प्रोनियलजर्क मा.जव., (ख), िमु्वारायी 

6  311001 देञ्ख 311200 सम्म 199 पशपुनियत नियमत्र मा.जव., चावजयल 

7  311201 देञ्ख 311400 सम्म 198 िनकनाथ स्मनृियत मा.जव., (क), लैनचौर 

8  311401 देञ्ख 311600 सम्म 200 िनकनाथ स्मनृियत मा.जव., (ख), लैनचौर 

9  311601 देञ्ख 311800 सम्म 199 आदशा योगयरी मा.जव., लैनचौर 

10  311801 देञ्ख 312000 सम्म 200 नेपाल यवुक मा.जव., (क), पकनािोल 

11  312001 देञ्ख 312200 सम्म 198 नेपाल यवुक मा.जव., (ख), पकनािोल 

12  312201 देञ्ख 312400 सम्म 198 कन्द्या मञ्न्द्दर मा.जव., (क), न्द्योखा, क्षेत्रपाटी 

13  312401 देञ्ख 312600 सम्म 197 कन्द्या मञ्न्द्दर मा.जव., (ख), न्द्योखा, क्षेत्रपाटी 

14  312601 देञ्ख 312800 सम्म 199 िदु्धोदय मा.जव., (क), क्षेत्रपाटी 

15  312801 देञ्ख 313000 सम्म 198 िदु्धोदय मा.जव., (ख), क्षेत्रपाटी 

16  313001 देञ्ख 313200 सम्म 198 शाञ्न्द्त ञ्शक्षा मञ्न्द्दर मा.जव. (क), ठुँ जयटी, क्षेत्रपाटी 

17  313201 देञ्ख 313800 सम्म 208 शाञ्न्द्त ञ्शक्षा मञ्न्द्दर मा.जव. (ख) , ठुँ जयटी, क्षेत्रपाटी 

18  313801 देञ्ख 314000 सम्म 197 नियलङ्कन कलेि (क), सामाखसुी 

19  314001 देञ्ख 314569 सम्म 200 नियलङ्कन कलेि (ख), सामाखसुी 

20  314570 देञ्ख 314773 सम्म 200 ओररयन्द्ट कलेि (क), बसनु्द्िरा 

21  314774 देञ्ख 314977 सम्म 200 ओररयन्द्ट कलेि (ख), बसनु्द्िरा 

22  314978 देञ्ख 315183 सम्म 200 
सजुप्रम सेकेन्द्डरी स्कुल, सामाखसुी चोक (समाखशुी 
रु्टसलसुँगै) 

23  315184 देञ्ख 315392 सम्म 200 
मनमोयन मेमोररयल कलेि, बालाि ु(िनमैत्री 
अस्पताल नञ्िकै) 

24  315393 देञ्ख 315607 सम्म 200 परोपकार आदशा मा.जव. (क), नियभमसेनस्थान 

25  315608 देञ्ख 315844 सम्म 200 परोपकार आदशा मा.जव. (ख), नियभमसेनस्थान 

26  315845 देञ्ख 316131 सम्म 200 लानियलगरुाुँस राजिय मा.जव., शंखमूल 

27  316132 देञ्ख 316332 सम्म 200 
प्रोरे्शनल इञ्न्द्गल्ड एकेडेमी (क), (PEA) बी ब्लक, 

(परुानो SEA), थापाथली  

28  316333 देञ्ख 316532 सम्म 200 
प्रोरे्शनल इञ्न्द्गल्ड एकेडेमी (ख), (PEA) बी ब्लक, 

(परुानो SEA), थापाथली  
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क्र.सं. उम्मेदवारयरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

29  
316533 देञ्ख 316803 सम्म 
र बाुँकी सवै उम्मेदवारयरु 

98 र बाुँकी सवै 
उम्मेदवारयरु 

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय, अनामनगर  

 

मानियथ उल्लेञ्खत उम्मेदवारयको नामावली र परीक्षा भवन येना ययाुँ ञ्क्लक गनुायोला । 

परीक्षा भवन 

तालीका -२ 

(याइड्रोलोिी समेत याइवे, स्यानियनटरी र इररगेशन तर्ा का उम्मेदवारयरूको) 
क्र.सं. उम्मेदवारयरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

1  310001 देञ्ख 310048 सम्म 48 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय, अनामनगर 
 

उञ्ल्लञ्खत उम्मेदवारयरूको सबै उपसमूयतर्ा  रोल नं., नामावली र परीक्षा भवन येना ययाुँ ञ्क्लक गनुायोला । 

रष्टव्य १M-  
1. आयोगको पूवा सूचना जवना नियनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थनियगत यनुछैेन।  
2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ। साथै वस्तगुत उत्तरपञु्स्तकामा नियससाकलम प्रयोग गना पाइने छैन ।  
3. वस्तगुत बयउुत्तर(Multiple Choice) भएका प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंग्रिेी ठूलो अक्षर (Capital Letter)मा A, B, C, D 

लेञ्खएको उत्तरलाई मात्र मान्द्यता ददइनेछ।  

4. काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका बायेक अन्द्यत्र परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीयरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने 
छैन। 

5. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल र्ोन र अन्द्य इलेक्रोनियनक नियडभाइसयरु लैिान नियनषिे गररएको छ।वस्तगुत परीक्षामा क्याल्कुलेटर 
प्रयोग गना पाइने छैन।  

6. परीक्षामा प्रवेश-पत्र सुँगै आफ्नो नागररकता वा नपेाल सरकारबाट िारी भएको र्ोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अनियनवाया रूपमा नियलइा 
आउनपुनेछ। 

रष्टव्य २M- कोनियभड-१९ संक्रमणबाट सरुञ्क्षत रयन परीक्षाथीले अनियनवाया पालना गनुापने थप जवषययरू 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अञ्घ उम्मेदवार स्वयंले कञ्म्तमा माक्स, स्यानियनटाइिर तथा आफ्नो लानियग जपउने पानीको अनियनवाया 
व्यवस्था गनुा पनेछ। 

2. परीक्षामा खजटएका िनशञ्िले ददएको नियनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ। 

3. परीक्षाथीयरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, बाजयर नियनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा नियभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसुँग 
तोजकएको स्थानमा िानपुने छ। 

4. परीक्षाथीयरू समूयमा भेला यनेु, कुराकानी गने गनुा युुँदैन। 

5. कोनियभड-१९ बाट तत्काल संक्रनियमत भएका परीक्षाथीयरूका लानियग जवशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने युुँदा संक्रनियमत परीक्षाथीले 
आरू् संक्रनियमत भएको िानकारी कायाालयको टेनियलर्ोन नं. ०१-4771982 वा मोवाइल नं. 9849409409 वा 
9844430470 मा सम्पका  गरी अनियग्रम िानकारी ददन ुपनेछ। 

 
 

__________________ 

(जवजपन कुमार मयासेठ) 
कम््यटुर अपरेटर 

________________ 

 (लक्ष्मीप्रसाद परािलुी) 
शाखा अनियिकृत 

_______________ 

 (चन्द्रकान्द्त नियनरौला) 
उपसञ्चव 
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