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नयााँ बानेश् वर  काठमाडौं 
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सब-इन्जिननयर पदको नलन्खत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. ५८/०७७-७८  नमनत २०7७/१०/०७ 

 

यस कायाालयको देहायका ववज्ञापन नम्बरहरूको नेपाल इन्जिननयररङ सेवाका ववनभन्न उपसमूहको रािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणी (प्राववनिक)  
सब-इन्जिननयर पदमा काठमाडौं परीक्षा केजर राखी दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षाथीहरुको एवककृत परीक्षा कायाक्रम यस पूवा कोनभड-
१९ को ववश्वव्यापी महामारीको कारण स्थनगत गररएकोमा लोक सेवा आयोगको नमनत २०७७/०८/२५ गतेको ननणायबाट नेपाल 
सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बजिी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन) सम्बजिी मापदण्ड  २०७७ को पालना गने गराउने गरी ननम्न नमनत र समयमा ननम्नानसुारका परीक्षा भवनहरुमा 
प्रनतयोनगतात्मक नलन्खत परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बन्जित सबैको िानकारीको लानग यो सूचना प्रकान्शत गररएको छ।परीक्षाथीहरूको 
ववज्ञापन नम्बर अनसुार फरक-फरक उपसमूहको फरक-फरक रोल नम्बर कायम भएको र सबै उपसमूहको परीक्षा संयकु्त हनुे भएकाले 
मास्टर आइ.नड. नम्बरका आिारमा परीक्षा भवन कायम गररएको छ।परीक्षाथीहरूले दरखास्त स्वीकृत भएका सबै उपसमूहको प्रवेशपत्र 
अननवाया रूपमा साथमा नलइा परीक्षा ददन िान ुपनेछ।OMR उत्तरपनु्स्तकाको बायााँ तफा  ववज्ञापन नं र रोल नम्बर लेख्न ेस्थानमा दरखास्त 
स्वीकृत भएका सबै उपसमूहका ववज्ञापन नम्बर तथा रोल नम्बरहरू स्पष्ट बनु्िने गरी क्रमशः कमा( ) प्रयोग गदै लेख्न ुपनेछ साथै OMR 

उत्तरपनु्स्तकाको ननिााररत स्थानमा कुनै एक उपसमूहको रोल नम्बर िनाउने गरी Bubble लगाउन ुपनेछ।तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक 
अजय परीक्षा भवनहरुमा कुनै पनन उम्मेदवारहरुलाई सन्म्मनलत गराइने छैन। तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुजदा कन्म्तमा 
एक घण्टा अगावै पगु्न ुपने छ। परीक्षाथीहरूले अननवाया रूपमा पालना गनुापने ववषयहरू रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेख गररएको छ। 

 

परीक्षा कार्यक्रम 

विज्ञापन नं. सेिा, समूह, उपसमूह परीक्षा वमवि, समर् र परीक्षा प्रणाली  अिवि 

१२००३-१२००४/०७६-७७  

(खुला तथा समावेशी) 
नेपाल इन्जिननयरिङ, नसनिल, 

िनिल 
२०७७/१०/२४ गते  

निहानको ८:०० ििे  

िसु्तगत िहुवैकन्िक 

४५ नमनेट 
१२००५-१२०१०/०७६-७७  

(खुला तथा समावेशी) 
नेपाल इन्जिननयरिङ, नसनिल, 

हाइवे 

१२०११-१२०१२/०७६-७७ 

(खुला तथा समावेशी) 
नेपाल इन्जिननयरिङ, नसनिल, 

स्याननटिी 
 

उम्मेदवारहरूको मास्टर आइ.नड नम्बर तथा परीक्षा भवन 

क्र.सं. मास्टर आइ.नड. नम्बर  संख्या परीक्षा भवन 

१ 1330 देन्ख 34436 सम्म १५० िना श्री ववियस्मारक मा.वव., नडल्लीबिार। 

२ 34444 देन्ख 137433 सम्म १५० िना श्री पदमकजया ववद्याश्रम मा.वव., नडल्लीबिार। 

३ 137463 देन्ख 270773 सम्म १५० िना श्री भाइबे्रण्ट इन्जष्टच्यटु, पतुलीसडक। 

४ 270880 देन्ख 281578 सम्म १५० िना श्री पदमोदय मा.वव., पतुलीसडक। 

५ 281740 देन्ख 356359 सम्म १५० िना श्री शवहद शकु्र मा.वव., अदै्वतमागा, परुानो बसपाका । 

६ 356496 देन्ख 469629 सम्म १५० िना श्री दरवार हाइ स्कुल (भान/ुसंस्कृत मा.वव) (क), रानीपोखरी। 

७ 469720 देन्ख 523283 सम्म १५० िना श्री दरवार हाइ स्कुल (भान/ुसंस्कृत मा.वव) (ख), रानीपोखरी। 

८ 523380 देन्ख 651640 सम्म १५० िना श्री शारदा मा.वव., नतलगंगा। 
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क्र.सं. मास्टर आइ.नड. नम्बर  संख्या परीक्षा भवन 

९ 651732 देन्ख 669911 सम्म १५० िना श्री गहेुश्वरी मा.वव., नसनामंगल। 

१० 669969 देन्ख 690344 सम्म १५० िना श्री पेजटागन इजटरनेशनल कलेि, तीनकुने। 

११ 690391 देन्ख 704526 सम्म १५० िना श्री सूयोदय आवासीय मा.वव., घटे्टकुलो, मैनतदेवी। 

१२ 704551 देन्ख 719932 सम्म १५० िना श्री मदन भण्डारी मेमोररयल कलेि, अनामनगर। 

१३ 720104 देन्ख 755236 सम्म १५० िना श्री एन्म्वसन कलेि, मध्यबानेश्वर। 

१४ 755289 देन्ख 841328 सम्म १५० िना श्री मेगा कलेि, बबरमहल। 

१५ 841539 देन्ख 867411 सम्म १५० िना श्री स्वप्नवावटका (एस.नभ.) एकेडेमी, बदु्धनगर। 

१६ 867497 देन्ख 913523 सम्म १५० िना श्री कोलम्बस कलेि, नयााँबानेश्वर। 

१७ 913527 देन्ख 918263 सम्म १५० िना श्री नभमसेनगोला मा.वव., नयााँबानेश्वर। 

१८ 918292 देन्ख 922202 सम्म १५० िना श्री रत्नराज्य मा.वव. (क), मध्यबानशे्वर। 

१९ 922210 देन्ख 928927 सम्म १81 िना श्री रत्नराज्य मा.वव. (ख), मध्यबानशे्वर। 

रष्टव्य १M-   

1. परीक्षा सञ्चालन हनेु ददन अप्रत्यान्शत ववदा पना गएमा पनन आयोगको पूवा सूचना ववना ननिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थनगत हनेुछैन ।  

2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

3. काठमाडौं परीक्षा केजर बाहेक अजयत्र परीक्षा केजरका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छैन । 

4. परीक्षा भवनमा िोला, मोवाइल फोन तथा अजय इलेक्रोननक नडभाइसहरु लैिान ननषेि गररएको छ। 

5. प्रवेश पत्र ववना 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 ववषयहरू 

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

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

3. परीक्षामा खवटएका िनशन्क्तले ददएको ननदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

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

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हनुे  कुराकानी गने गनुा हुाँदैन । 

6. कोनभड-१९ बाट संक्रनमत परीक्षाथीहरूका लानग ववशेष केजरको व्यवस्था गररने हुाँदा संक्रनमत परीक्षाथीले आफू संक्रनमत भएको िानकारी कायाालयको टेनलफोन नं. 
०१-४११५८३४ मा सम्पका  गरी अनरिमम िानकारी ददन ुपनेछ । 

....................... 
(रामप्रसाद पौडेल) 

नायब सबु्बा 

 
 

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

उपसन्चव 
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