
निकायः निज्ञापि प्रकानित निनतः २०७८/०३/३१

प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

१ ५५/०७७/७८ आ.प्र.
निरे्दशक, प्रानिनिक, ई. एण्ड टे. कम.  

इन्जिनियरिङ्ग , ११

२०७८ मंनिि २० गते 

निहािको ८:०० बिे
८ १ ८

२ ५६/०७७/७८ आ.प्र.
निरे्दशक, प्रानिनिक, एयि टर ानिक 

िनभििेि, ११

२०७८ मंनिि २० गते 

निहािको ८:०० बिे
१० १ १०

३ ५७/०७७/७८ आ.प्र.
उपनिरे्दशक, प्रानिनिक, एयि टर ानिक 

िनभििेि, १०

२०७८ मंनिि १९ गते 

नर्दिको १:०० बिे

२०७८ मंनिि २० गते 

नर्दिको १:०० बिे
४३ १ ४३

४ ५८/०७७/७८ आ.प्र. प्रबन्धक, प्रशािि, प्रशािि, प्रशािि, ९
२०७८ मंनिि १९ गते 

नर्दिको १:०० बिे

२०७८ मंनिि २० गते 

नर्दिको १:०० बिे
३ १ ३

५ ८४/०७७/७८ खुला
उपप्रबन्धक, प्रशािि, प्रशािि, प्रशािि, 

८

२०७८ मंनिि २२ गते 

निहािको ८:०० बिे
७७ १ ७७

६ ८५/०७७/७८ खुला
उपप्रबन्धक, प्रशािि, आनथिक प्रशािि, 

नि. ए., ८

२०७८ मंनिि २३ गते 

निहािको ८:०० बिे
९ १ १३

७ ६१/०७७/७८ आ.प्र.
प्रबन्धक, प्रानिनिक, ई. एण्ड टे. कम. 

इन्जिनियरिङ्ग , ९
१ १ १

८ ८२/०७७/७८ खुला
प्रबन्धक, प्रानिनिक, ई. एण्ड टे. कम. 

इन्जिनियरिङ्ग , ९
२९ १ ३५

९ ६२/०७७/७८ आ.प्र.
प्रबन्धक, प्रानिनिक, एनभएशि िायि 

िनभििेि, ९
१ १ १

१० ८३/०७७/७८ खुला
प्रबन्धक, प्रानिनिक, एनभएशि िायि 

िनभििेि, ९
६ १ ६

११ ६३/०७७/७८ आ.प्र. प्रबन्धक, प्रानिनिक, एयििनर्दि िेश, ९
२०७८ मंनिि २३ गते 

नर्दिको १:०० बिे
२ १ २

१२ ६४/०७७/७८ आ.प्र.
प्रबन्धक, प्रानिनिक, निनभल 

इन्जिनियरिङ्ग , ९

२०७८ मंनिि २३ गते 

नर्दिको १:०० बिे २ १ २

िेपाल िागरिक उड्डयि प्रानिकिण

आ.प्र., िुला ि सिािेिी तर्फ को प्रनतयोनगतात्मक नलखित पिीक्षाको पिीक्षा केन्द्र नििाफिण गरिएको सूचिा

श्री िेपाल िागरिक उड्डयि 

प्रानिकिण

नल.प. कायफक्रि 

प्रकानित निनतः
२०७८/०६/१५

पिीक्षा केन्द्र प्रकानित 

निनत : २०७८/०७/१४

प्रानिकिणको पूिि प्रकानशत निज्ञापि अिुिाि आ.प्र., खुला तथा िमािेशी  तिि को प्रनतयोनगतात्मक नलन्खत पिीक्षाको पिीक्षा केन्द्र रे्दहाय बमोनिम कायम गरिएको हुँर्दा िम्बन्न्धत िबैको िािकािीका लानग यो िूचिा 

प्रकानशत गरिएको छ । कोनभड-१९ िंक्रमण भएका उमे्मर्दिािहरुको लानग निशेष पिीक्षा केन्द्र िहिे हुँर्दा पिीक्षा शुरु हिभन्दा कम्तीमा ३ (तीि) घण्टा अगािै िेपाल िागरिक उड्डयि प्रानिकिणमा अनििायि रुपमा िािकािी 

नर्दिु पिेछ ।

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह
नलखित पिीक्षा निनत ि सिय उमे्मदिाि 

संख्या
पिीक्षा केन्द्र

िोल िं.

२०७८ मंनिि २१ गते 

नर्दिको १:०० बिे 

(िंयुक्त पत्र)

२०७८ मंनिि २२ गते 

नर्दिको १:०० बिे

(िंयुक्त पत्र)

श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि ।

२०७८ मंनिि २२ गते 

नर्दिको १:०० बिे

(िंयुक्त पत्र)

श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि ।

श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि ।

२०७८ मंनिि १९ गते 

निहाि ८:०० बिे (िंयुक्त 

पत्र)

श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि ।

श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि ।

२०७८ मंनिि २१ गते 

निहािको ८:०० बिे 

(िंयुक्त पत्र)

श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि ।
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

नलखित पिीक्षा निनत ि सिय उमे्मदिाि 

संख्या
पिीक्षा केन्द्र

िोल िं.

१३ ६८/०७७/७८ आ.प्र.
उप प्रबन्धक, प्रानिनिक, एयि टर ानिक 

िनभििेि, ८
११ १ ११

१४ ८६/०७७/७८
खुला तथा 

मनहला

उप प्रबन्धक, प्रानिनिक, एयि टर ानिक 

िनभििेि, ८
१८ १ १८

१५ ६६/०७७/७८ आ.प्र.
उप प्रबन्धक, प्रानिनिक, ई. एण्ड टे. 

कम. इन्जिनियरिङ्ग , ८

२०७८ मंनिि २५ गते 

निहािको ८:०० बिे
९ १ ९

१६ ६७/०७७/७८ आ.प्र.
उप प्रबन्धक, प्रानिनिक, एनभएशि 

िायि िनभििेि, ८

२०७८ मंनिि २५ गते 

निहािको ८:०० बिे
१ १ १

२००
श्री पािाङ्ग ल्हामु शेपाि मेमोरियल कलेि 

(ब्याचलि ब्लक), िामाखुशी  ।
१ २००

२००
श्री मिमोहि मेमोरियल कलेि, बालािु ।

(ििमैत्री अस्ताल िुँगै)
२०१ ४००

२०० श्री मिमोहि मेमोरियल कलेि, िोह्रखुटे्ट । ४०१ ६००

२००
श्री रिलायन्स इन्टििेशिल कलेि, गोपीकृष्ण हल 

िनिक, चािनहल
६०१ ८००

२०० श्री नू्य नमनलनियम कलेि, िुकेिािा ८०१ १०००

२००
श्री िेशिल इन्िचू्यट िि कन्िनटनटभ एक्जाम 

(NICE), बागबिाि ।
१००१ १२००

२०० श्री िगिमाथा मन्िपल कलेि, नडन्िििाि । १२०१ १४००

१३७
श्री एिनिए (NCA) कलेि अि मेिेिमेण्ट, 

अिुपमागि, मीिभिि ।
१४०१ १५३७

२००
श्री केन्ट (Kennt) कलेि अि टेक्नोलोिी एण्ड 

मेिेिमेण्ट, बुद्धिगि ।
१ २००

२०० श्री ित्निाज्यलक्ष्मी मा.नि., िािेश्वि । २०१ ४००

२४७ श्री स्वप्न िानटका (SV) एकेडेमी, बुद्धिगि । ४०१ ६४७

२००
श्री नहमालयि कलेि, (Bachelor Block), 

कोटेश्वि ।
१ २००

२९४ श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि । २०१ ४९४

२०७८ मंनिि २४ गते 

निहािको ८:०० बिे 

(िंयुक्त पत्र)

२०७८ मंनिि २५ गते 

निहािको ८:०० बिे 

(िंयुक्त पत्र)

श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि ।

१७ १०९/ ०७७/७८
खुला तथा 

िमािेशी

िरिष्ठ िहायक, प्रानिनिक, निनभल 

इन्जिनियरिङ्ग , ५

२०७८ मंनिि २४ गते 

नर्दिको १:०० बिे

२०७८ मंनिि २५ गते 

नर्दिको १:०० बिे

१९ १०४/ ०७७/७८
खुला तथा 

िमािेशी
िरिष्ठ िहायक, प्रानिनिक, आई.टी., ५

२०७८ मंनिि २४ गते 

नर्दिको १:०० बिे

२०७८ मंनिि २५ गते 

नर्दिको १:०० बिे

१८ १०५/ ०७७/७८
खुला तथा 

िमािेशी

िरिष्ठ िहायक, प्रानिनिक, इलेन्रर कल 

इन्जिनियरिङ्ग , ५

२०७८ मंनिि २४ गते 

नर्दिको १:०० बिे

२०७८ मंनिि २५ गते 

नर्दिको १:०० बिे
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

नलखित पिीक्षा निनत ि सिय उमे्मदिाि 

संख्या
पिीक्षा केन्द्र

िोल िं.

२००
श्री पािाङ्ग ल्हामु शेपाि मेमोरियल कलेि 

(ब्याचलि ब्लक), िामाखुशी  ।
१ २००

२०० श्री नू्य नमनलनियम कलेि, िुकेिािा २०१ ४००

१४८ ४०१ ५४८

२१ १०७/ ०७७/७८
खुला तथा 

िमािेशी

िरिष्ठ िहायक, प्रानिनिक, एनभएशि 

िायि िनभििेि, ५
७५ १ ७६

२००
श्री केन्ट (Kennt) कलेि अि टेक्नोलोिी एण्ड 

मेिेिमेण्ट, बुद्धिगि ।
१ २००

२०० श्री स्वप्न िानटका (SV) एकेडेमी, बुद्धिगि । २०१ ४००

३२२ श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि । ४०१ ७२२

२३ ७८/०७७/७८ आ.प्र.
अनिकृत, प्रानिनिक, इलेन्रर कल 

इन्जिनियरिङ्ग , ६
१ १ १

२४ ८०/०७७/७८ आ.प्र.
अनिकृत, प्रानिनिक, एनभएशि िायि 

िनभििेि, ६
११ १ ११

२५ ८१/०७७/७८ आ.प्र.
अनिकृत, प्रानिनिक, मेकानिकल 

इन्जिनियरिङ्ग , ६
८ १ ८

२६ ७१/०७७/७८ आ.प्र.
िरिष्ठ अनिकृत, प्रशािि, प्रशािि, 

पुस्तकालय, ७
१ १ १

२७ ८७/०७७/७८ खुला
िरिष्ठ अनिकृत, प्रशािि, आनथिक 

प्रशािि, नि. ए., ७
४७ १ ४८

२८ ६९/०७७/७८ आ.प्र.
िरिष्ठ अनिकृत, प्रशािि, प्रशािि, 

प्रशािि, ७
७ १ ७

२९ ७०/०७७/७८ आ.प्र.
िरिष्ठ अनिकृत, प्रशािि, प्रशािि, 

कािूि, ७
१ १ १

३० ७२/०७७/७८ आ.प्र.
िरिष्ठ अनिकृत, प्रशािि, प्रशािि, 

व्यापाि प्रशािि, ७
२ १ २

३१ ७३/०७७/७८ आ.प्र.
िरिष्ठ अनिकृत, प्रशािि, आनथिक 

प्रशािि, लेखा, ७
३ १ ३

श्री िेशिल इन्िचू्यट िि कन्िनटनटभ एक्जाम 

(NICE), बागबिाि ।

२२ १०८/ ०७७/७८
खुला तथा 

िमािेशी

िरिष्ठ िहायक, प्रानिनिक, मेकानिकल 

इन्जिनियरिङ्ग , ५

२०७८ मंनिि २६ गते 

निहाि ८:०० बिे 

(िंयुक्त पत्र)

२०७८ मंनिि २७ गते 

निहाि ८:०० बिे
श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि ।

२० १०६/ ०७७/७८
खुला तथा 

िमािेशी

िरिष्ठ िहायक, प्रानिनिक, इ.एण्ड टे.कम 

इन्जिनियरिङ्ग , ५

२०७८ मंनिि २६ गते 

नर्दिको १:०० बिे

२०७८ मंनिि २७ गते 

नर्दिको १:०० बिे

२०७८ मंनिि २८ गते 

निहािको ८:०० बिे 

(िंयुक्त पत्र)

२०७८ मंनिि २९ गते 

निहािको ८:०० बिे

श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि ।
२०७८ पुि १ गते निहािको 

८:०० बिे

२०७८ पुि २ गते निहािको 

८:०० बिे
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

नलखित पिीक्षा निनत ि सिय उमे्मदिाि 

संख्या
पिीक्षा केन्द्र

िोल िं.

२००
श्री मिमोहि मेमोरियल कलेि, बालािु ।

(ििमैत्री अस्ताल िुँगै)
१ २००

२००
श्री केन्ट (Kennt) कलेि अि टेक्नोलोिी एण्ड 

मेिेिमेण्ट, बुद्धिगि ।
२०१ ४००

१५७
श्री एिनिए (NCA) कलेि अि मेिेिमेण्ट, 

अिुपमागि, मीिभिि ।
४०१ ५५७

३३ ११४/ ०७७/७८
खुला तथा 

िमािेशी

िहायक, प्रानिनिक, एनभएशि िायि 

िनभििेि, ४

२०७८ मंनिि २९ गते 

नर्दिको १:०० बिे
३७ श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि । १ ४२

२०० श्री स्वप्न िानटका (SV) एकेडेमी, बुद्धिगि । १ २००

२१८ श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि । २०१ ४१८

३२ ११३/०७७/७८
खुला तथा 

िमािेशी

िहायक, प्रानिनिक, इलेन्रर कल 

इन्जिनियरिङ्ग , ४

२०७८ मंनिि २८ गते 

नर्दिको १:०० बिे 

(िंयुक्त पत्र)

२०७८ मंनिि २९ गते 

नर्दिको १:०० बिे

३४ ११५/०७७/७८
खुला तथा 

िमािेशी

िहायक, प्रानिनिक, मेकानिकल 

इन्जिनियरिङ्ग , ४

२०७८ पुि १ गते नर्दिको 

१:०० बिे
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

नलखित पिीक्षा निनत ि सिय उमे्मदिाि 

संख्या
पिीक्षा केन्द्र

िोल िं.

३५ ७४/०७७/७८ आ.प्र.
िरिष्ठ अनिकृत, प्रानिनिक, इलेन्रर कल 

इन्जिनियरिङ्ग , ७
४ १ ४

२०० १ २००

२००
श्री मिमोहि मेमोरियल कलेि, बालािु ।

(ििमैत्री अस्ताल िुँगै)
२०१ ४००

२४४ श्री नू्य नमनलनियम कलेि, िुकेिािा ४०१ ६४४

२००
श्री रिलायन्स इन्टििेशिल कलेि, गोपीकृष्ण हल 

िनिक, चािनहल
१ २००

२००
श्री िेशिल इन्िचू्यट िि कन्िनटनटभ एक्जाम 

(NICE), बागबिाि ।
२०१ ४००

२२९ श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि । ४०१ ६२९

४०० श्री स्वप्न िानटका (SV) एकेडेमी, बुद्धिगि । १ ४००

२०० श्री िगिमाथा मन्िपल कलेि, नडन्िििाि । ४०१ ६००

२००
श्री केन्ट (Kennt) कलेि अि टेक्नोलोिी एण्ड 

मेिेिमेण्ट, बुद्धिगि ।
६०१ ८००

२००
श्री नहमालयि कलेि, (Bachelor Block), 

कोटेश्वि ।
८०१ १०००

१०६
श्री एिनिए (NCA) कलेि अि मेिेिमेण्ट, 

अिुपमागि, मीिभिि ।
१००१ ११०६

श्री पािाङ्ग ल्हामु शेपाि मेमोरियल कलेि 

(ब्याचलि ब्लक), िामाखुशी  ।

३६ ८८/०७७/७८
खुला तथा 

िमािेशी

िरिष्ठ अनिकृत, प्रानिनिक, इलेन्रर कल 

इन्जिनियरिङ्ग , ७

३७ ९२/०७७/७८
खुला तथा 

मनहला

िरिष्ठ अनिकृत, प्रानिनिक, मेकानिकल 

इन्जिनियरिङ्ग , ७

२०७८ पुि ३ गते नर्दिको 

१:०० बिे

३८ ९३/०७७/७८
खुला तथा 

मिेिी

िरिष्ठ अनिकृत, प्रानिनिक, निनभल 

इन्जिनियरिङ्ग , ७

२०७८ पुि ३ गते नर्दिको 

१:०० बिे

२०७८ पुि २ गते नर्दिको 

१:०० बिे

२०७८ पुि ३ गते नर्दिको 

१:०० बिे (िंयुक्त पत्र)
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

नलखित पिीक्षा निनत ि सिय उमे्मदिाि 

संख्या
पिीक्षा केन्द्र

िोल िं.

३९ ९१/०७७/७८
खुला तथा 

िमािेशी

िरिष्ठ अनिकृत, प्रानिनिक, एयि टर ानिक 

िनभििेि, ७

२०७८ पुि ५ गते नर्दिको 

१:०० बिे
२२

श्री मिमोहि मेमोरियल कलेि, बालािु ।

(ििमैत्री अस्ताल िुँगै)
१ २३

४० ७५/०७७/७८ आ.प्र.
िरिष्ठ अनिकृत, प्रानिनिक, ई. एण्ड टे. 

कम. इन्जिनियरिङ्ग , ७
७ १ ७

२०० १ २००

२००
श्री केन्ट (Kennt) कलेि अि टेक्नोलोिी एण्ड 

मेिेिमेण्ट, बुद्धिगि ।
२०१ ४००

२९८ श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि । ४०१ ६९८

४२ ७६/०७७/७८ आ.प्र.
िरिष्ठ अनिकृत, प्रानिनिक, एनभएशि 

िायि िनभििेि, ७
६ १ ६

४३ ९०/०७७/७८
खुला तथा 

िमािेशी

िरिष्ठ अनिकृत, प्रानिनिक, एनभएशि 

िायि िनभििेि, ७
५१ १ ५१

२०७८ पुि ४ गते नर्दिको 

१:०० बिे

२०७८ पुि ५ गते नर्दिको 

१:०० बिे

(िंयुक्त पत्र)

श्री मिमोहि मेमोरियल कलेि, बालािु ।

(ििमैत्री अस्ताल िुँगै)

४१ ८९/०७७/७८
खुला तथा 

िमािेशी

िरिष्ठ अनिकृत, प्रानिनिक, ई. एण्ड टे. 

कम. इन्जिनियरिङ्ग , ७

२०७८ पुि ५ गते नर्दिको 

१:०० बिे

(िंयुक्त पत्र)

श्री एिनिए (NCA) कलेि अि मेिेिमेण्ट, 

अिुपमागि, मीिभिि ।

Exam Center Page 6 of 10



प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

नलखित पिीक्षा निनत ि सिय उमे्मदिाि 

संख्या
पिीक्षा केन्द्र

िोल िं.

२००
श्री पािाङ्ग ल्हामु शेपाि मेमोरियल कलेि 

(ब्याचलि ब्लक), िामाखुशी  ।
१ २००

२००
श्री मिमोहि मेमोरियल कलेि, बालािु ।

(ििमैत्री अस्ताल िुँगै)
२०१ ४००

२०० श्री नू्य नमनलनियम कलेि, िुकेिािा ४०१ ६००

२००
श्री रिलायन्स इन्टििेशिल कलेि, गोपीकृष्ण हल 

िनिक, चािनहल
६०१ ८००

२०० श्री िुनिलान्ट कलेि, कानलमाटी । ८०१ १०००

४००
श्री िेशिल इन्िचू्यट िि कन्िनटनटभ एक्जाम 

(NICE), बागबिाि ।
१००१ १४००

४०० श्री स्वप्न िानटका (SV) एकेडेमी, बुद्धिगि । १४०१ १८००

२०० श्री िगिमाथा मन्िपल कलेि, नडन्िििाि । १८०१ २०००

१७८
श्री केन्ट (Kennt) कलेि अि टेक्नोलोिी एण्ड 

मेिेिमेण्ट, बुद्धिगि ।
२००१ २१७८

२०० श्री ग्रामि कलेि, िेतीओपी मागि, कोटेश्वि । १ २००

१९९ श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि । २०१ ४००

४६ १०३/ ०७७/७८ खुला
िरिष्ठ िहायक, प्रशािि, आनथिक 

प्रशािि, िािस्व, ५

२०७८ पुि ९ गते नर्दिको 

१:०० बिे
१०३

श्री एिनिए (NCA) कलेि अि मेिेिमेण्ट, 

अिुपमागि, मीिभिि ।
१ १०३

२०७८ पुि ८ गते नर्दिको 

१:०० बिे

४४ १०१/ ०७७/७८
खुला तथा 

िमािेशी

िरिष्ठ िहायक, प्रशािि, प्रशािि, 

प्रशािि, ५

२०७८ पुि ६ गते नर्दिको 

१:०० बिे (िंयुक्त पत्र)

२०७८ पुि ७ गते नर्दिको 

१:०० बिे

४५ १०२/ ०७७/७८
खुला तथा 

आ.ि.

िरिष्ठ िहायक, प्रशािि, आनथिक प्रशािि, 

लेखा, ५
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

नलखित पिीक्षा निनत ि सिय उमे्मदिाि 

संख्या
पिीक्षा केन्द्र

िोल िं.

२००
श्री पािाङ्ग ल्हामु शेपाि मेमोरियल कलेि 

(ब्याचलि ब्लक), िामाखुशी  ।
१ २००

२००
श्री मिमोहि मेमोरियल कलेि, बालािु ।

(ििमैत्री अस्ताल िुँगै)
२०१ ४००

२०० श्री मिमोहि मेमोरियल कलेि, िोह्रखुटे्ट । ४०१ ६००

२०० श्री नू्य नमनलनियम कलेि, िुकेिािा ६०१ ८००

२००
श्री रिलायन्स इन्टििेशिल कलेि, गोपीकृष्ण हल 

िनिक, चािनहल
८०१ १०००

२०० श्री क्यान्ियि कलेि, गहिापोखिी । १००१ १२००

२०० श्री िन्दी मा.नि., िक्साल । १२०१ १४००

२०० श्री नििय स्मािक मा.नि., नडन्िििाि । १४०१ १६००

२०० श्री िूयोर्दय माध्यनमक निद्यालय, नडिीबिाि । १६०१ १८००

२००
श्री केन्ट (Kennt) कलेि अि टेक्नोलोिी एण्ड 

मेिेिमेण्ट, बुद्धिगि ।
१८०१ २०००

२०० श्री एन्म्बिि कलेि, ियाुँ िािेश्वि । २००१ २२००

२०० श्री ित्निाज्यलक्ष्मी मा.नि., िािेश्वि । २२०१ २४००

२०० श्री स्वप्न िानटका (SV) एकेडेमी, बुद्धिगि । २४०१ २६००

१४४ श्री िगिमाथा मन्िपल कलेि, नडन्िििाि । २६०१ २७४४

२०० श्री िुनिलान्ट कलेि, कानलमाटी । १ २००

१२३
श्री एिनिए (NCA) कलेि अि मेिेिमेण्ट, 

अिुपमागि, मीिभिि ।
२०१ ३२३

४९ ११२/ ०७७/७८
खुला तथा 

आ.ि.

िहायक, प्रशािि, आनथिक प्रशािि, 

िािस्व, ४

२०७८ पुि १२ गते नर्दिको 

१:०० बिे
२५२ श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि । १ २५२

४७ ११०/ ०७७/७८
खुला तथा 

िमािेशी
िहायक, प्रशािि, प्रशािि, प्रशािि, ४

२०७८ पुि १० गते 

निहािको ११:०० बिे 

(िंयुक्त पत्र)

२०७८ पुि १० गते नर्दिको 

१:०० बिे

४८ १११/ ०७७/७८
खुला तथा 

आ.ि.

िहायक, प्रशािि, आनथिक प्रशािि, लेखा, 

४
२०७८ पुि १० गते 

निहािको ११:०० बिे 

(िंयुक्त पत्र)

२०७८ पुि ११ गते नर्दिको 

१:०० बिे
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

नलखित पिीक्षा निनत ि सिय उमे्मदिाि 

संख्या
पिीक्षा केन्द्र

िोल िं.

५० ७७/०७७/७८ आ.प्र. अनिकृत, प्रशािि, प्रशािि, प्रशािि, ६ ३ १ ३

२०० १ २००

२००
श्री मिमोहि मेमोरियल कलेि, बालािु ।

(ििमैत्री अस्ताल िुँगै)
२०१ ४००

२०० श्री नू्य नमनलनियम कलेि, िुकेिािा ४०१ ६००

२००
श्री रिलायन्स इन्टििेशिल कलेि, गोपीकृष्ण हल 

िनिक, चािनहल
६०१ ८००

४००
श्री िेशिल इन्िचू्यट िि कन्िनटनटभ एक्जाम 

(NICE), बागबिाि ।
८०१ १२००

२०० श्री िािेश्वि बहमुखी क्यािि, शान्ििगि । १२०१ १४००

४०१ श्री स्वप्न िानटका (SV) एकेडेमी, बुद्धिगि । १४०१ १८०१

५२ ९९/ ०७७/७८
खुला तथा 

आ.ि.

अनिकृत, प्रशािि, आनथिक प्रशािि, 

िािस्व, ६

२०७८ पुि १५ गते नर्दिको 

१:०० बिे
१३६ श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि । १ १३६

२०० श्री िगिमाथा मन्िपल कलेि, नडन्िििाि । १ २००

१५५
श्री एिनिए (NCA) कलेि अि मेिेिमेण्ट, 

अिुपमागि, मीिभिि ।
१५५ ३५५

५४ १००/०७७/७८
खुला तथा 

मनहला

अनिकृत, प्रशािि, आनथिक प्रशािि, 

नि. ए., ६

२०७८ पुि १७ गते नर्दिको 

१:०० बिे
२२ १ २२

५५ ९७/०७७/७८
खुला तथा 

आ.ि.

अनिकृत, प्रशािि, प्रशािि, व्यापाि 

प्रशािि, ६

२०७८ पुि १७ गते नर्दिको 

१:०० बिे
९८ १ ९८

५६ ९५/०७७/७८ खुला अनिकृत, प्रशािि, प्रशािि, कािूि, ६
२०७८ पुि १८ गते नर्दिको 

१:०० बिे
६६ श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि । १ ६८

५७ ९६/०७७/७८
खुला तथा 

मनहला

अनिकृत, प्रशािि, प्रशािि, 

पुस्तकालय, ६

२०७८ पुि १९ गते नर्दिको 

१:०० बिे
२२ श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि । १ २३

२०७८ पुि १३ नर्दिको 

१:०० बिे (िंयुक्त पत्र)

२०७८ पुि १४ गते नर्दिको 

१:०० बिे (िंयुक्त पत्र)

श्री पािाङ्ग ल्हामु शेपाि मेमोरियल कलेि 

(ब्याचलि ब्लक), िामाखुशी  ।

५१ ९४/०७७/७८
खुला तथा 

िमािेशी
अनिकृत, प्रशािि, प्रशािि, प्रशािि, ६

श्री लोक िेिा आयोग, अिामिगि ।

२०७८ पुि १३ नर्दिको 

१:०० बिे (िंयुक्त पत्र)

५३ ९८/०७७/७८
खुला तथा 

िमािेशी

अनिकृत, प्रशािि, आनथिक प्रशािि, 

लेखा, ६

२०७८ पुि १६ गते नर्दिको 

१:०० बिे
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

नलखित पिीक्षा निनत ि सिय उमे्मदिाि 

संख्या
पिीक्षा केन्द्र

िोल िं.

द्रष्टब्यः  

१. उमे्मर्दिािले उत्तिपुन्स्तकामा कालो िसी भएको डटपेि/कलि मात्र प्रयोग गिुिपिेछ ।

२. प्रिेश पत्र नििा कुिै पनि उमे्मर्दिािलाई पिीक्षामा िन्म्मनलत िगिाइिे हुँर्दा प्रिेिपत्र अनििायफ रुपिा साथिा नलई पिीक्षा संचालि हुिुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै पिीक्षा भििमा आइपुगु्नपिेछ ।

३. पिीक्षा भििमा झोला, िोिाइल र्ोि तथा अन्य इलोक्ट्र ोनिक्स नडभाइसहरु लैजाि निषेि गरिएको छ ।

४. पिीक्षा िंचालि हिे नर्दि अप्रत्यानशत निर्दा पिि गएमा पनि आयोगको पूिफ सूचिा नििा नििाफरित पिीक्षा कायफक्रि स्थनगत हिे छैि ।

५. िसु्तगत बहउत्ति (Multiple Choice) प्रश्नको उत्ति लेख्र्दा अंगे्रिी ठुलो अक्षि (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेन्खएको उत्तिलाई मात्र मान्यता नर्दइिे छ ।

सदस्य सचिव
पदपरू्ति समिर्त

२.   पिीक्षाथी पिीक्षाको लानग तोनकएको िमय भन्दा १ घण्टा अगािै पिीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पिेछ ।

३.   पिीक्षाथीहरु पिीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गर्दाि, बानहि निस्कुँ र्दा ि शौचालय प्रयोग गिुि पर्दाि नभडभाड िगरिकि २ (रु्दई) नमटिको रू्दिी कायम गिी क्रमैिुँग तोनकएको स्थािमा िािुपिेछ ।

४.   पिीक्षाथीहरु िमूहमा भेला हिे, कुिाकािी गिे गिुि हुँरै्दि ।

५.   पिीक्षामा खनटएका ििशन्क्तले नर्दएको निरे्दशिको पूणि पालिा गिुि पिेछ ।

६. पिीक्षामा िम्बन्न्धत निकायबाट िािी भएको प्रिेश पत्र िंगै आफ्िो िागरिकता िा िेपाल ििकािबाट िािी भएको िोटो िमेतको कुिै परिचयपत्र अनििायफ रुपमा नलई आउिु पिेछ ।

७. आयोगबाट िािी भएको संक्रिणको नििेष अिस्थािा पिीक्षा (सञ्चालि तथा व्यिस्थापि)  सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ (िंशोिि िनहत) को पालिा गिी पिीक्षा िञ्चालि गरििेछ ।

८. पिीक्षाथीहरु िबैले आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बािेमा िेपाल िागरिक उड्डयि प्रानिकिणको िेभ िाइटमा गई निद्यतीय माध्यमबाट कोनभड िम्बन्धी स्वयम् घोषणा िािाम अनििायि रुपमा भिुिपिेछ ।

९. कोनभड - १९ िंक्रनमत उमे्मर्दिािहरुको लानग निशेष पिीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गरििे भएकोले त्यस्ता उमे्मर्दिािहरुले आिू िंक्रनमत भएको िािकािी िेपाल िागरिक उड्डयि प्रानिकिणमा अनग्रम रुपमा गिाउिु पिेछ ।

कोनभड - १९ िंक्रमणको िमयमा िुिनक्षत िहि पिीक्षाथीले ध्याि नर्दिुपिे थप निषयहरु

१.   पिीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गिुिअनघ उमे्मर्दिािले  अनििायफ रुपिा माक्स लगाई आफ्िो प्रयोििको लानग स्यानिटाइिि ि खािेपािी िमेत नलई आउिु पिेछ।

Click here for  COVID-19 SELF DECLARATION FORM

Exam Center Page 10 of 10

https://caanepal.gov.np/storage/app/media/covid/vacancy/COVID-19 SELF DECLARATION FORM.pdf

