लोक सेवा आयोि
सुरक्षा निकाय तथा संिनित संस्था महाशािा
परीक्षा संचालि शािा
आ.प्र., िुला र समावेशी प्रनतयोनितात्मक नलखित परीक्षाको परीक्षा काययक्रम तथा परीभा केन्द्र निर्ायरण िररएको सूचिा
िेपाल आयल नििम

निकायः

विज्ञापन प्रकावित विवतिः

२०७६/१०/१०

वल.प. कायाक्रि प्रकावित
विवतिः

२०७७/०९/१९

कोविि-१९ संक्रिणको कािण स्थवगत िहे को नििमको पू िा प्रकावित विज्ञापन अनुसाि आ.प्र., िुला तथा समावेशी तर्यको प्रनतयोनितात्मक नलखित परीक्षा काययक्रम तथा परीक्षा केन्द्र िे हाय बिोवजि कायि
गरिएको हुँ िा सम्बल्टन्धत सबैको जानकािीका लावग यो सूचना प्रकावित गरिएको छ ।
निज्ञापि िं.

क्र.सं .

नकनसम

पद, सेवा, समूह/उपसमूह / तह

नलखित परीक्षा नमनत र समय
प्रथम पत्र

१

८२-८४/२०७६-७७

खुला तथा
सिािेिी

सहायक (ल्याब), प्राविविक, ल्याब, ४

२

५८/२०७६-७७

खुला

प्रबन्धक (ल्याब), प्राविविक, ल्याब, ८

३

५१/२०७६-७७

आ.प्र.

सहायक प्रबन्धक (िेकावनकल), प्राविविक,
इविवनयरिङ, ६

४

६६/२०७६-७७

िवहला

सहायक प्रबन्धक (िेकावनकल), प्राविविक,
इविवनयरिङ, ६

५

६७/२०७६-७७

िवहला

सहायक प्रबन्धक (केविकल), प्राविविक,
इविवनयरिङ, ६

६

५९/२०७६-७७

खुला

Exam Scheduling _ NOC

उपप्रबन्धक (वस.ए.), अप्राविविक, लेखा, ७

२०७७ िाघ १६ गते
विनको २:०० बजे

२०७७ िाघ १८ गते
विहानको ८:०० बजे

२०७७ िाघ २० गते
विहानको ८:०० बजे
(संयुक्त पत्र)

२०७७ िाघ २१ गते
विनको २:०० बजे
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उम्मे दवार
संख्या

परीक्षा केन्द्र

-

१००

२०७७ िाघ १९ गते
विहानको ८:०० बजे

नितीय पत्र

२०७७ िाघ २१ गते
विहानको ८:०० बजे
(संयुक्त पत्र)

रोल िं .
दे खि

सम्म

श्री िनिोहन िेिोरियल कलेज,
सोह्रखुट्टे ।

१

१००

७०

श्री सगििाथा िल्टिपल कलेज,
विल्टििजाि ।

१०१

१७०

३४

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय
कायाा लय, अनािनगि ।

१

३४

१

१

१

१८

१

७

१

४४

१
१८

२०७७ िाघ २२ गते
विहानको ८:०० बजे

७

२०७७ िाघ २२ गते
विनको २:०० बजे

४४

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय
कायाा लय, अनािनगि ।

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय
कायाा लय, अनािनगि ।

निज्ञापि िं.

क्र.सं .

७

८५/२०७६-७७

८

९

८१/२०७६-७७

७७/२०७६-७७

नकनसम

िवहला

आ.ज.

खुला

पद, सेवा, समूह/उपसमूह / तह

सहायक (विस्त्री इलेल्टरिकल), प्राविविक,
इविवनयरिङ, ४

िरिष्ठ सहायक (कम्प्युटि), प्राविविक, विविि,
५

िरिष्ठ सहायक (इलेल्टरिकल), प्राविविक,
इविवनयरिङ, ५

१०

७८/२०७६-७७

िवहला

िरिष्ठ सहायक (वसविल), प्राविविक,
इविवनयरिङ, ५

११

७९/२०७६-७७

िवलत

िरिष्ठ सहायक (िेकावनकल), प्राविविक,
इविवनयरिङ, ५

१२

९२-९५/२०७६-७७

१३

८०/२०७६-७७

१४

१५

६३-६५/२०७६-७७

८८-९१/२०७६-७७

Exam Scheduling _ NOC

नलखित परीक्षा नमनत र समय
प्रथम पत्र

नितीय पत्र

२०७७ िाघ २३ गते
विहानको ८:०० बजे

-

२०७७ िाघ २३ गते
विनको २:०० बजे

२०७७ िाघ २५ गते
विनको २:०० बजे
(संयुक्त पत्र)

उम्मे दवार
संख्या

परीक्षा केन्द्र

३१

दे खि

सम्म

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय
कायाा लय, अनािनगि ।

१

३१

१००

श्री िनिोहन िेिोरियल कलेज,
सोह्रखुट्टे ।

१

१००

७८

श्री सगििाथा िल्टिपल कलेज,
विल्टििजाि ।

१०१

१७८

११४

श्री एनवसए (NCA) कलेज अफ
िेनेजिेण्ट , अनुपिागा ,
िीनििन ।

१

११४

१

३१

१

१९

-

२०७७ िाघ २६ गते
विनको २:०० बजे

रोल िं .

३१
१९

श्री सगििाथा िल्टिपल कलेज,
विल्टििजाि ।

खुला तथा
सिािेिी

बाउजि अपिे टि, प्राविविक, इविवनयरिङ,
तहविहीन

२०७७ िाघ २६ गते
विहानको ८:०० बजे

-

३९

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय
कायाा लय, अनािनगि ।

१

३९

िवहला

िरिष्ठ सहायक (ल्याब), प्राविविक, ल्याब, ५

२०७७ िाघ २७ गते
विहानको ८:०० बजे

-

७८

श्री िहे न्द्र ििन िा.वि.,
सानोगौचिण ।

१

७८

१००

श्री एनवसए (NCA) कलेज अफ
िेनेजिेण्ट , अनुपिागा ,
िीनििन ।

१

१००

८२

श्री सगििाथा िल्टिपल कलेज,
विल्टििजाि ।

१०१

१८२

१००

श्री िहे न्द्र ििन िा.वि.,
सानोगौचिण ।

१

१००

१००

श्री िनिोहन िेिोरियल कलेज,
सोह्रखुट्टे ।

१०१

२००

६९

श्री सगििाथा िल्टिपल कलेज,
विल्टििजाि ।

२०१

२६९

खुला तथा
सिािेिी

खुला तथा
सिािेिी

सहायक प्रबन्धक (लेखा), अप्राविविक, लेखा,
६

टे ल्टिवसयन, प्राविविक/इविवनयिङ, तहविहीन

२०७७ िाघ २७ गते
विनको २:०० बजे

२०७७ िाघ २९ गते
विहानको ८:०० बजे

Page 2 of 6

२०७७ िाघ २८ गते
विनको २:०० बजे

-

निज्ञापि िं.

क्र.सं .

नकनसम

पद, सेवा, समूह/उपसमूह / तह

नलखित परीक्षा नमनत र समय
प्रथम पत्र

१६

८६-८७/२०७६-७७

Exam Scheduling _ NOC

खुला तथा
ििेसी

सहायक (कम्प्युटि), प्राविविक, विविि, ४

२०७७ िाघ २९ गते
विनको २:०० बजे
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नितीय पत्र

उम्मे दवार
संख्या

परीक्षा केन्द्र

१००

रोल िं .
दे खि

सम्म

श्री िनिोहन िेिोरियल कलेज,
सोह्रखुट्टे ।

१

१००

१००

श्री िनिोहन िेिोरियल कलेज,
बालाजु (जनिैत्री अस्पातल सुँगै)
।

१०१

२००

१००

श्री एनवसए (NCA) कलेज अफ
िेनेजिेण्ट , अनुपिागा ,
िीनििन ।

२०१

३००

१००

श्री पद्मकन्या विद्याश्रि,
विल्टिबजाि ।

३०१

४००

१००

श्री न्यू विवलवनयि कलेज,
सुकेिािा

४०१

५००

१००

श्री वहिालयन कलेज,
(Bachelor Block), कोटे श्वि ।

५०१

६००

७६

श्री सगििाथा िल्टिपल कलेज,
विल्टििजाि ।

६०१

६७६

-

निज्ञापि िं.

क्र.सं .

नकनसम

पद, सेवा, समूह/उपसमूह / तह

नलखित परीक्षा नमनत र समय
प्रथम पत्र

१७

१८

६९-७१/२०७६-७७

६०-६२/२०७६-७७

खुला तथा
सिािेिी

खुला तथा
सिािेिी

१९

५६/२०७६-७७

खुला

२०

५७/२०७६-७७

िवहला

Exam Scheduling _ NOC

सहायक प्रबन्धक (कम्प्युटि), प्राविविक,
विविि, ६

सहायक प्रबन्धक (प्रिासन), अप्राविविक,
प्रिासन, ६

प्रबन्धक (प्रिासन), अप्राविविक, प्रिासन, ८

प्रबन्धक (लेखा), अप्राविविक, लेखा, ८

२०७७ िाघ ३० गते
विहानको ८:०० बजे

२०७७ िाघ ३० गते
विनको २:०० बजे

२०७७ फागुन २ गते
विहानको ८:०० बजे
(संयुक्त पत्र)
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नितीय पत्र

उम्मे दवार
संख्या

परीक्षा केन्द्र

१००

रोल िं .
दे खि

सम्म

श्री िहे न्द्र ििन िा.वि.,
सानोगौचिण ।

१

१००

१००

श्री िनिोहन िेिोरियल कलेज,
सोह्रखुट्टे ।

१०१

२००

९३

श्री सगििाथा िल्टिपल कलेज,
विल्टििजाि ।

२०१

२९३

१००

श्री िनिोहन िेिोरियल कलेज,
सोह्रखुट्टे ।

१

१००

१००

श्री एनवसए (NCA) कलेज अफ
िेनेजिेण्ट , अनुपिागा ,
िीनििन ।

१०१

२००

१००

श्री न्यू विवलवनयि कलेज,
सुकेिािा

२०१

३००

५९

श्री सगििाथा िल्टिपल कलेज,
विल्टििजाि ।

३०१

३५९

२०७७ फागुन ३ गते
विहानको ८:०० बजे

८३

श्री िहे न्द्र ििन िा.वि.,
सानोगौचिण ।

१

८३

२०७७ फागुन ४ गते
विहानको ८:०० बजे

८

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय
कायाा लय, अनािनगि ।

१

८

२०७७ फागुन १ गते
विहानको ८:०० बजे

२०७७ फागुन १ गते
विनको २:०० बजे

निज्ञापि िं.

क्र.सं .

नकनसम

पद, सेवा, समूह/उपसमूह / तह

नलखित परीक्षा नमनत र समय
प्रथम पत्र

२१

५३/२०७६-७७

आ.प्र.

नितीय पत्र

िरिष्ठ सहायक (लेखा), अप्राविविक, लेखा,
५

उम्मे दवार
संख्या

१३
१००

२२

७४-७६/२०७६-७७

५२/२०७६-७७

खुला तथा
सिािेिी

आ.प्र.

िरिष्ठ सहायक (लेखा), अप्राविविक, लेखा, ५

७२-७३/२०७६-७७

िरिष्ठ सहायक (प्रिासन), अप्राविविक,
प्रिासन, ५

२०७७ फागुन ४ गते
विनको २:०० बजे
(संयुक्त पत्र)

२४

Exam Scheduling _ NOC

२०७७ फागुन ३ गते
विनको २:०० बजे
(संयुक्त पत्र)

िरिष्ठ सहायक (प्रिासन), अप्राविविक,
प्रिासन, ५

२३
खुला तथा
वप.क्षे .

२०७७ फागुन २ गते
विनको २:०० बजे
(संयुक्त पत्र)
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२०७७ फागुन ५ गते
विनको २:०० बजे
(संयुक्त पत्र)

रोल िं .

परीक्षा केन्द्र

श्री िनिोहन िेिोरियल कलेज,
सोह्रखुट्टे ।

दे खि

सम्म

१

१३

१

१००

१००

श्री एनवसए (NCA) कलेज अफ
िेनेजिेण्ट , अनुपिागा ,
िीनििन ।

१०१

२००

१००

श्री वहिालयन कलेज,
(Bachelor Block), कोटे श्वि ।

२०१

३००

१००

श्री न्यू विवलवनयि कलेज,
सुकेिािा

३०१

४००

७४

श्री सगििाथा िल्टिपल कलेज,
विल्टििजाि ।

४०१

४७४

६

श्री िनिोहन िेिोरियल कलेज,
सोह्रखुट्टे ।

१

६

१००

श्री िनिोहन िेिोरियल कलेज,
सोह्रखुट्टे ।

१

१००

१००

श्री एनवसए (NCA) कलेज अफ
िेनेजिेण्ट , अनुपिागा ,
िीनििन ।

१०१

२००

१००

श्री न्यू विवलवनयि कलेज,
सुकेिािा

२०१

३००

८२

श्री सगििाथा िल्टिपल कलेज,
विल्टििजाि ।

३०१

३८२

निज्ञापि िं.

क्र.सं .

नकनसम

नलखित परीक्षा नमनत र समय

पद, सेवा, समूह/उपसमूह / तह

प्रथम पत्र

नितीय पत्र

उम्मे दवार
संख्या

दे खि

द्रष्टब्यः
१. उम्मे दवारले उत्तरपुखिकामा कालो मसी भएको डटपेि/कलम मात्र प्रयोि ििुयपिेछ ।
२. प्रवेश पत्र नविा कुिै पनि उम्मेदवारवालाई परीक्षामा सखम्मनलत ििराइिे हुँदा प्रवेशपत्र अनिवायय रुपमा साथमा नलई परीक्षा संचालि हिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अिावै परीक्षा भविमा आइपुग्नुपिेछ ।
३. परीक्षा भविमा झोला, मोिाइल र्ोि तथा अन्य इलोक्ट्र ोनिक्स नडभाइसहरु लैजाि निषेर् िररएको छ ।
४. परीक्षा संचालि हिे नदि अप्रत्यानशत नवदा पिय िएमा पनि आयोिको पूवय सूचिा नविा निर्ायररत परीक्षा काययक्रम स्थनित हिे छै ि ।
५. विुित िहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अङ्ग् रेजी िु लो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D लेखिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता नदइिे छ ।
६. परीक्षामा सम्बखित निकायिाट जारी भएको प्रवेश पत्र संिै आफ्िो िािररकता वा िेपाल सरकारिाट जारी भएको र्ोटो समेतको कुिै पररचयपत्र अनिवायय रुपमा नलई आउिु पिेछ ।
कोनभड - १९ संक्रमणको समयमा सुरनक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि नदिुपिे थप नवषयहरु
१. पिीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुाअवघ उम्मे ििािले िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यावनटाइजि ि खानेपानी सिेत वलई आउनु पनेछ।
२. पिीक्षाथी पिीक्षाको लावग तोवकएको सिय िन्दा एक घण्टा अगािै पिीक्षा केन्द्रिा आइपुग्नु पनेछ ।
३. पिीक्षाथीहरु पिीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिाा , बावहि वनस्कुँिा ि िौचालय प्रयोग गनुा पिाा विििाि नगरिकन २ (िु ई) विटिको िू िी कायि गिी क्रिैसुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।
४. पिीक्षाथीहरु सिूहिा िेला हने , कुिाकानी गने गनुा हुँ िैन ।
५. पिीक्षाथीले उत्तिपु ल्टिकािा लेल्टखसके पश्चात बाुँकी िहे को उत्तिपुल्टिकाको खाली स्थान स्वयंले काटी बुझाउनु पनेछ ।
६. पिीक्षािा खवटएका जनिल्टक्तले विएको वनिे िनको पूणा पालना गनुा पनेछ ।

राजु सत्याल
शाखा अधिकृत
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रोल िं .

परीक्षा केन्द्र

सम्म

