
२०७८/११/१३

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

१ ५०/०७८/७९ आ.प्र.
उपननदेशक, प्रानिनधक, एयर ट्र ानिक 

सनभिसेज, १०
२४ १ २४

२ ५१/०७८/७९ आ.प्र.
उपननदेशक, प्रानिनधक, एनभएसन 

िायर सनभिसेज, १०
२ १ २

३ ८७/०७८/७९
खुला तथा 

समािेशी

िररष्ठ सहायक, प्रानिनधक, एनभएसन 

िायर सनभिसेज, ५
५५

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ॰
१ ५५

३५०
श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ॰
१ ३५०

२१९
श्री मनमोहन मेमोररयल कलेज, 

सोह्रखुटे्ट ॰
३५१ ५७२

५ ५४/०७८/७९ आ.प्र.
प्रबन्धक, प्रानिनधक, एयर ट्र ानिक 

सनभिसेज, ९
७ १ ७

६ ७३/०७८/७९ खुला
प्रबन्धक, प्रानिनधक, एयर ट्र ानिक 

सनभिसेज, ९
५५ १ ५५

७ ७४/०७८/७९ मनहला
प्रबन्धक, प्रानिनधक, इ. एण्ड टे्. कम 

इनिननयररङ, ९

२०७९ साउन २१ गते 

नबहानको ७:३० बजे
७ १ ७

नेपाल नागररक उडडयन प्राद्वधकरण

बबरमहल, काठमाड ौं

आ.प्र., िुला र समावेशी तर्फ को प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र द्वनधाफरण गररएको सूचना

द्वल.प. कायफक्रम 

प्रकाद्वशत द्वमद्वतिः
२०७९/०३/२०

परीक्षा केन्द्र ननधािरण नमनत : 

२०७९/०४/०८
                                                                      द्ववज्ञापन प्रकाद्वशत द्वमद्वतिः

यस प्राद्वधकरणको पूिि प्रकानशत निज्ञापन अनुसार आ.प्र., खुला तथा समािेशी  तिि को प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षाको परीक्षा केन्द्र देहाय बमोनजम कायम गररएको हुँदा सम्बखन्धत सबैको जानकारीका 

लानग यो सूचना प्रकानशत गररएको छ ॰ कोनभड-१९ संक्रमण भएका उमे्मदिारहरुको लानग निशेष परीक्षा केन्द्र रहने हुँदा परीक्षा शुरु हनभन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगािै नेपाल नागररक उड्डयन 

प्रानधकरणमा अननिायि रुपमा जानकारी नदनु पनेछ ॰

क्र.सौं. द्वबज्ञापन नौं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत र समय उमे्मदवार 

सौंख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल नौं.

२०७९ साउन १७ गते 

नबहानको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ साउन १८ गते 

नबहानको ७:३० बजे

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ॰

२०७९ साउन १७ गते 

नदनको २:०० बजे

२०७९ साउन १८ गते 

नदनको २:०० बजे
४ ८८/०७८/७९

खुला तथा 

समािेशी

िररष्ठ सहायक, प्रानिनधक, मेकाननकल 

इनिननयररङ, ५

२०७९ साउन १९ गते 

नबहानको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ साउन २० गते 

नबहानको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र) श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ॰
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सौं. द्वबज्ञापन नौं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत र समय उमे्मदवार 

सौंख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल नौं.

८ ८५/०७८/७९ दनलत
िररष्ठ सहायक, प्रशासन, प्रशासन, 

प्रशासन, ५

२०७९ साउन २० गते 

नदनको २:०० बजे
११७ १ ११७

९ ८६/०७८/७९ मनहला
िररष्ठ सहायक, प्रशासन, आनथिक 

प्रशासन, राजश्व, ५

२०७९ साउन २१ गते 

नदनको २:०० बजे
१३० १ १३१

१० ७५/०७८/७९ खुला
उपप्रबन्धक, प्रशासन, आनथिक प्रशासन, 

लेखा, ८

२०७९ साउन २३ गते 

नबहानको ७:३० बजे
३४ १ ३४

११ ७६/०७८/७९ खुला उपप्रबन्धक, प्रशासन, प्रशासन, कानून, ८
२०७९ साउन २४ गते 

नबहानको ७:३० बजे
४ १ ४

१२ ६०/०७८/७९ आ.प्र.
उप-प्रबन्धक, प्रानिनधक, ई. एण्ड टे्. 

कम. इनिननयररङ, ८
८ १ ८

१३ ६१/०७८/७९ आ.प्र.
उप-प्रबन्धक, प्रानिनधक, फ्लाइट् 

अपरेशन सनभिसेस, ८
२ १ २

१४ ६२/०७८/७९ आ.प्र.
उप-प्रबन्धक, प्रानिनधक, मेकाननकल 

इनिननयररङ, ८
३ १ ३

१५ ७७/०७८/७९ खुला
उपप्रबन्धक, प्रानिनधक, एनभएसन िायर 

सनभिसेज, ८
२ १ २

१६ ७८/०७८/७९ खुला
उपप्रबन्धक, प्रानिनधक, इलेखरर कल 

इनिननयररङ, ८
१३ १ १३

१७ ६३/०७८/७९ आ.प्र.
िररष्ठ अनधकृत, प्रशासन, प्रशासन, 

प्रशासन, ७
४ १ ४

१८ ६४/०७८/७९ आ.प्र.
िररष्ठ अनधकृत, प्रशासन, आनथिक 

प्रशासन, लेखा, ७
३ १ ३

१९ ६५/०७८/७९ आ.प्र.
िररष्ठ अनधकृत, प्रशासन, आनथिक 

प्रशासन, राजश्व, ७
४ १ ४

२०७९ साउन २२ गते 

नदनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ साउन २३ गते 

नदनको २:०० बजे

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ॰

२०७९ साउन २४ गते 

नदनको २:०० बजे

२०७९ साउन १९ गते 

नदनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ॰

२०७९ साउन २२ गते 

नबहानको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ॰

२०७९ साउन २५ गते 

नबहानको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ साउन २६ गते 

नबहानको ७:३० बजे

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ॰

T Page 2 of 4



प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सौं. द्वबज्ञापन नौं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत र समय उमे्मदवार 

सौंख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल नौं.

२० ६६/०७८/७९ आ.प्र.
िररष्ठ अनधकृत, प्रानिनधक, नसनभल 

इनिननयररङ, ७
४ १ ४

२१ ८१/०७८/७९ दनलत
िररष्ठ अनधकृत, प्रानिनधक, नसनभल 

इनिननयररङ, ७
३२ १ ३२

२२ ६७/०७८/७९ आ.प्र. अनधकृत, प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन, ६ २ १ २

२०० १ २००

२२७
श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ॰
२०१ ४२७

२४ ८४/०७८/७९ खुला
अनधकृत, प्रशासन, प्रशासन, व्यापार 

प्रशासन, ६

२०७९ साउन ३० गते 

नबहानको ७:३० बजे
७९ १ ७९

२५ ६८/०७८/७९ आ.प्र.
अनधकृत, प्रशासन, आनथिक प्रशासन, 

राजश्व, ६

२०७९ साउन ३१ गते 

नबहानको ७:३० बजे
२ १ २

२६ ७९/०७८/७९
खुला तथा 

समािेशी

िररष्ठ अनधकृत, प्रानिनधक, एयर ट्र ानिक 

सनभिसेज, ७
२५ १ २५

२७ ८०/०७८/७९ खुला
िररष्ठ अनधकृत, प्रानिनधक, एयरिनदि नेश, 

७
२७ १ २७

२८ ८२/०७८/७९
खुला तथा 

मनहला

िररष्ठ अनधकृत, प्रानिनधक, फ्लाईट् 

अपरेशन सनभिसेज, ७
१ १ १

२९ ६९/०७८/७९ आ.प्र.
अनधकृत, प्रानिनधक, एनभएसन िायर 

सनभिसेज, ६
६ १ ६

३० ७१/०७८/७९ आ.प्र.
अनधकृत, प्रानिनधक, नसनभल 

इनिननयररङ,  ६
६ १ ६

२०७९ साउन २५ गते 

नदनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ साउन २६ गते 

नदनको २:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ॰

२०७९ साउन २८ गते 

नबहानको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ साउन २९ गते 

नबहानको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री नेपाल युिक मा.नि., 

पकनाजोल

२३ ८३/०७८/७९
खुला तथा 

आ.ज.
अनधकृत, प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन, ६

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ॰

२०७९ साउन २८ गते 

नदनको २:०० बजे

२०७९ साउन २९ गते 

नदनको २:०० बजे

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ॰

२०७९ साउन ३० गते 

नदनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ साउन ३१ गते 

नदनको २:०० बजे

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ॰
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सौं. द्वबज्ञापन नौं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत र समय उमे्मदवार 

सौंख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल नौं.

३१ ९२/०७८/७९
खुला तथा 

समािेशी

सहायक, प्रानिनधक, एनभएसन िायर 

सनभिसेज, ४

२०७९ भदौ १ गते 

नबहानको ७:३० बजे

२०७९ भदौ २ गते 

नबहानको ७:३० बजे
२५

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ॰
२ २७

३२ ७२/०७८/७९ खुला प्रबन्धक, प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन, ९ १०८ १ १०९

३३ ९३/०७८/७९
खुला तथा 

दनलत

सहायक, प्रानिनधक, मेकाननकल 

इनिननयररङ, ४
२०५ १ ४७६

४००
श्री मनमोहन मेमोररयल कलेज, 

सोह्रखुटे्ट ॰
१ ४००

१३४

श्री एननसए (NCA) कलेज अि 

मेनेजमेण्ट, अनुपमागि, 

मीनभिन ॰

४०१ ५३४

३५ ९०/०७८/७९ खुला
सहायक, प्रशासन, आनथिक प्रशासन, 

लेखा, ४

२०७९ भदौ ४ गते नदनको 

२:०० बजे
२१२

श्री सगरमाथा मखिपल कलेज, 

नडखििजार ॰
१ २१२

३६ ९१/०७८/७९ खुला
सहायक, प्रशासन, आनथिक प्रशासन, 

राजश्व, ४

२०७९ भदौ ५ गते नदनको 

२:०० बजे
२१८

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ॰
१ २१८

द्रष्टब्यिः  

६. परीक्षामा सम्बखन्धत ननकायबाट् जारी भएको प्रिेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता िा नेपाल सरकारबाट् जारी भएको िोट्ो समेतको कुनै पररचयपत्र अद्वनवायफ रुपमा नलई आउनु पनेछ ॰

२०७९ भदौ १ गते 

नदनको २:०० बजे

२०७९ भदौ २ गते नदनको 

२:०० बजे

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ॰

३४ ८९/०७८/७९
खुला तथा 

मधेसी
सहायक, प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन, ४

२०७९ भदौ ३ गते 

नदनको १२:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ भदौ ३ गते नदनको 

२:०० बजे

१. उमे्मदिारले उत्तरपुखिकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुिपनेछ ॰

२. प्रिेश पत्र निना कुनै पनन उमे्मदिारलाई परीक्षामा सखम्मनलत नगराइने हुँदा प्रवेशपत्र अद्वनवायफ रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा सौंचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भिनमा आइपुगु्नपनेछ ॰

३. परीक्षा भिनमा झोला, मोबाइल र्ोन तथा अन्य इलोक्ट्र ोद्वनक्स द्वडभाइसहरु लैजान द्वनषेध गररएको छ ॰

४. परीक्षा संचालन हने नदन अप्रत्यानशत निदा पनि गएमा पनन आयोगको पूवफ सूचना द्ववना द्वनधाफररत परीक्षा कायफक्रम स्थनगत हने छैन ॰

५. ििुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेखखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता नदइने छ ॰

७. आयोगबाट् जारी भएको सौंक्रमणको द्ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (संशोधन सनहत) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गररनेछ ॰

८. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेमा नेपाल नागररक उड्डयन प्रानधकरणको िेभ साइट्मा गई निद्यतीय माध्यमबाट् कोनभड सम्बन्धी स्वयम् घोषणा िाराम अननिायि रुपमा भनुिपनेछ ॰

९. कोनभड - १९ संक्रनमत उमे्मदिारहरुको लानग निशेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने भएकोले त्यिा उमे्मदिारहरुले आिू संक्रनमत भएको जानकारी नेपाल नागररक उड्डयन प्रानधकरणमा अनग्रम रुपमा गराउनु पनेछ ॰

कोनभड - १९ संक्रमणको समयमा सुरनक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान नदनुपने थप निषयहरु

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गनुिअनघ उमे्मदिारले  अद्वनवायफ रुपमा माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लानग स्याननट्ाइजर र खानेपानी समेत नलई आउनु पनेछ॰

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लानग तोनकएको समय भन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ ॰

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गदाि, बानहर ननस्कुँ दा र शौचालय प्रयोग गनुि पदाि नभडभाड नगररकन २ (दुई) नमट्रको दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोनकएको स्थानमा जानुपनेछ ॰

४.   परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हने, कुराकानी गने गनुि हुँदैन ॰

५.   परीक्षामा खनट्एका जनशखक्तले नदएको ननदेशनको पूणि पालना गनुि पनेछ ॰
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