
विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७९/०७/०४
वि.प. कार्यक्रि 

प्रकावित विवतिः
२०७९/०९/१८

प्रथि पत्र वितीर् पत्र देखि सम्म

१ ३०/२०७९-८० आ.प्र. निरे्दशक, १० ३ १ ३

२ ४७/२०७९-८० मनिला निरे्दशक, १० १३ १ १३

३ ६४/२०७९-८० आ.ज.

सिायक प्रबन्धक (पेट्र ोनलयम), 

प्रानिनिक, इनिनियरिङ्ग, 

पेट्र ोनलयम, ६

१ १ १

४ ३६/२०७९-८० आ.प्र.

प्रबन्धक (मेकानिकल), 

प्रानिनिक, इनिनियरिङ्ग, 

मेकानिकल, ८

१ १ १

५ ३४/२०७९-८० आ.प्र.
प्रबन्धक (प्रशासि), अप्रानिनिक, 

प्रशासि, ८

२०७९ माघ १७ गते 

नबिािको ८:०० बजे

२०७९ माघ १८ गते 

नबिािको ८:०० बजे
५

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगि ।
१ ५

२०७९ माघ १५ गते नर्दिको 

२:०० बजे

२०७९ माघ १६ गते नर्दिको 

२:०० बजे

२०७९ माघ १५ गते 

नबिािको ८:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ माघ १६ गते 

नबिािको ८:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगि ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगि ।

विविटेडको पूिव प्रकानशत निज्ञापि अिुसाि आ.प्र. , िुिा तथा सिािेिी तर्य को प्रवतर्ोवितात्मक विखित परीक्षाको कायवक्रम रे्दिाय बमोनजम नििाविण गरिएको हुँर्दा सम्बन्धन्धत सबैको जािकािीको लानग यो सूचिा 

प्रकानशत गरिएको छ ।  कोनिड-१९ संक्रमण िएका उमे्मर्दिाििरुको लानग निशेष पिीक्षा केन्द्र िििे हुँर्दा पिीक्षा शुरु हििन्दा कम्तीमा ३ (तीि) घण्टा अगािै िेपाल आयल निगम नलनमटे्डमा अनििायव रुपमा जािकािी नर्दिु 

पिेछ ।

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत र सिर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

िोक सेिा आर्ोि

सुरक्षा वनकार् तथा संिवित संस्था िहािािा

परीक्षा संचािन िािा

आ.प्र, िुिा तथा सिािेिी तर्य को विखित परीक्षा कार्यक्रि वनर्ायरण िररएको सम्बनर्ी सूचना

वनकार्िः श्री नेपाि आर्ि वनिि विविटेड
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प्रथि पत्र वितीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत र सिर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

६ ४६/२०७९-८० आ.प्र.
िरिष्ठ सिायक (ल्याब), 

प्रानिनिक, ल्याब, ५
३ १ ३

७ ७४-७५/२०७९-८०
खुला तथा 

मिेसी

िरिष्ठ सिायक (ल्याब), 

प्रानिनिक, ल्याब, ५
१५६ १ १५६

८ ४१/२०७९-८० आ.प्र.

उपप्रबन्धक (कम्प्युट्ि/आइ.नट्.), 

प्रानिनिक, इनिनियरिङ्ग, 

आई.नट्., ७

२ १ २

९ ५१/२०७९-८० खुला

प्रबन्धक (इन्िािोमेन्ट), 

प्रानिनिक, इनिनियरिङ्ग, 

इन्िािोमेन्ट, ८

९ १ ९

१० ७६-७८/२०७९-८०
खुला तथा 

समािेशी

सिायक (ल्याब), प्रानिनिक, 

ल्याब, ४

२०७९ माघ १८ गते 

नबिािको ११:३० बजे
- २६४

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगि ।
१ २६४

११ ३५/२०७९-८० आ.प्र.
प्रबन्धक (लेखा), अप्रानिनिक, 

लेखा, ८
५ १ ५

१२ ३७/२०७९-८० आ.प्र.
उपप्रबन्धक (प्रशासि), 

अप्रानिनिक, प्रशासि, ७
७ १ ७

१३ ५०/२०७९-८० खुला

प्रबन्धक (इलेन्धरर कल), 

प्रानिनिक, इनिनियरिङ्ग, 

इलेन्धरर कल, ८

८ १ ८

१४ ५३/२०७९-८० आ.ज.
उपप्रबन्धक (नस.ए.), 

अप्रानिनिक, लेखा, नस.ए., ७
८ १ ८

२०७९ माघ २० गते नर्दिको 

२:०० बजे

२०७९ माघ १७ गते नर्दिको 

२:०० बजे

२०७९ माघ १८ गते नर्दिको 

२:०० बजे

२०७९ माघ १९ गते 

नबिािको ८:०० बजे

२०७९ माघ २० गते 

नबिािको ८:०० बजे

२०७९ माघ १७ गते 

नबिािको ११:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

-

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगि ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगि ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगि ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगि ।

२०७९ माघ १९ गते नर्दिको 

२:०० बजे
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प्रथि पत्र वितीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत र सिर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

१५ ६३/२०७९-८० खुला

सिायक प्रबन्धक (इलेन्धरर कल), 

प्रानिनिक, इनिनियरिङ्ग, 

इलेन्धरर कल, ६

२०७९ माघ २१ गते 

नबिािको ८:०० बजे

२०७९ माघ २२ गते 

नबिािको ८:०० बजे
११४

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगि ।
१ ११४

१६ ६१-६२/२०७९-८०
खुला तथा 

आ.ज.

सिायक प्रबन्धक (मेकानिकल), 

प्रानिनिक, इनिनियरिङ्ग, 

मेकानिकल, ६

२०७९ माघ २१ गते नर्दिको 

२:०० बजे

२०७९ माघ २२ गते नर्दिको 

२:०० बजे
२०८

पिीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानशत 

गरििेछ ।
१ २०८

१७ ६७/२०७९-८० आ.ज.

सिायक प्रबन्धक 

(कम्प्युट्ि/आइ.नट्.), प्रानिनिक, 

निनिि, कम्प्युट्ि/IT, ६

२०७९ माघ २३ गते 

नबिािको ८:०० बजे

२०७९ माघ २४ गते 

नबिािको ८:०० बजे
३०

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगि ।
१ ३०

१८ ६५-६६/२०७९-८०
खुला तथा 

आ.ज.

सिायक प्रबन्धक (ल्याि), 

प्रानिनिक, ल्याि, ६

२०७९ माघ २३ गते नर्दिको 

२:०० बजे

२०७९ माघ २४ गते 

नर्दिको २:०० बजे
८७

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगि ।
१ ८७

१९ ४५/२०७९-८० आ.प्र.
िरिष्ठ सिायक (लेखा), 

अप्रानिनिक, लेखा, ५
९ १ ९

२० ७०-७२/२०७९-८०
खुला तथा 

समािेशी

िरिष्ठ सिायक (लेखा), 

अप्रानिनिक, लेखा, ५
२८४ १ २८४

२१ ६८-६९/२०७९-८०
खुला तथा 

आ.ज.

िरिष्ठ सिायक (प्रशासि), 

अप्रानिनिक, प्रशासि, ५

२०७९ माघ २५ गते 

नर्दिको २:०० बजे

२०७९ माघ २६ गते 

नर्दिको २:०० बजे
३२०

पिीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानशत 

गरििेछ ।
१ ३२०

२२ ८०-८३/२०७९-८०
खुला तथा 

समािेशी

टे्न्धिनसयि िेल्पि, प्रानिनिक, 

इनिनियरिङ्ग, निनिि

२०७९ माघ २७ गते 

नबिािको ८:०० बजे
- ३८०

पिीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानशत 

गरििेछ ।
१ ३८०

२३ ८४-८५/२०७९-८०
खुला तथा 

आ.ज.

बाउजि अपिेट्ि, प्रानिनिक, 

इनिनियरिङ्ग, निनिि

२०७९ माघ २७ गते 

नबिािको ११:३० बजे
- ७५

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगि ।
१ ७५

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगि ।

२०७९ माघ २५ गते 

नबिािको ८:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ माघ २६ गते 

नबिािको ८:०० बजे  

(संयुक्त पत्र)
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प्रथि पत्र वितीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत र सिर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

२४ ७३/२०७९-८० खुला
िरिष्ठ सिायक (नसनिल), 

प्रानिनिक, इनिनियरिङ्ग, ५

२०७९ माघ २७ गते 

नर्दिको २:०० बजे

२०७९ माघ २८ गते 

नर्दिको २:०० बजे
१५४

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगि ।
१ १५४

२५ ७९/२०७९-८० खुला

सिायक (इलेन्धरर कल-नमस्त्री), 

प्रानिनिक, इनिनियरिङ्ग, 

इलेन्धरर कल, ४

२०७९ माघ २८ गते ८:०० 

बजे
- २५०

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगि ।
१ २५०

२६ ४३/२०७९-८० आ.प्र.
सिायक प्रबन्धक (लेखा), 

अप्रानिनिक, लेखा, ६
७ १ ७

२७ ५८-६०/२०७९-८०
खुला तथा 

समािेशी

सिायक प्रबन्धक (लेखा), 

अप्रानिनिक, लेखा, ६
३४९ १ ३४९

२८ ३८/२०७९-८० आ.प्र.
उपप्रबन्धक (लेखा), अप्रानिनिक, 

लेखा, ७

२०७९ फागुि १ गते ८:०० 

बजे

२०७९ फागुि २ गते ८:०० 

बजे
४

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगि ।
१ ४

२९ ४२/२०७९-८० आ.प्र.
सिायक प्रबन्धक (प्रशासि), 

अप्रानिनिक, प्रशासि, ६
२१ १ २१

३० ५४-५७/२०७९-८०
खुला तथा 

समािेशी

सिायक प्रबन्धक (प्रशासि), 

अप्रानिनिक, प्रशासि, ६
६९२ १ ६९२

पिीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानशत 

गरििेछ ।

पिीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानशत 

गरििेछ ।

२०७९ फागुि २ गते 

नर्दिको २:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

२०७९ फागुि ३ गते 

नर्दिको २:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

२०७९ माघ २९ गते नर्दिको 

२:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७९ फागुि १ गते 

नर्दिको २:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)
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प्रथि पत्र वितीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत र सिर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

द्रष्टब्यिः  

१.   पिीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गिुवअनघ उमे्मर्दिािले  अवनिार्य रुपिा माक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लानग स्यावनटाइजर र िानेपानी समेत नलई आउिु पिेछ।

२.   पिीक्षाथी पिीक्षाको लानग तोनकएको समय िन्दा १ घण्टा अिािै पिीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पिेछ ।

३.   पिीक्षाथीिरु पिीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गर्दाव, बानिि निस्कुँ र्दा ि शौचालय प्रयोग गिुव पर्दाव निडिाड िगरिकि २ (दुई) विटरको दूरी कार्ि गिी क्रमैसुँग तोनकएको स्थािमा जािुपिेछ ।

४.   पिीक्षाथीिरु समूिमा िेला हिे, कुिाकािी गिे गिुव हुँरै्दि । 

५.   पिीक्षामा खनट्एका जिशन्धक्तले नर्दएको निरे्दशिको पूणव पालिा गिुव पिेछ ।

प्रकाि िुरुङ्ग

उपसवचि

राजु सत्याि

िािा अवर्कृत

९. कोनिड - १९ संक्रनमत उमे्मर्दिाििरुको लानग निशेष पिीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गरििे िएकोले त्यस्ता उमे्मर्दिाििरुले आफू संक्रनमत िएको जािकािी िेपाल आयल निगम नलनमटे्डमा अनिम रुपमा गिाउिु पिेछ ।

कोविड - १९ संक्रिणको सिर्िा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीिे ध्यान वदनुपने थप विषर्हरु

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

६. पिीक्षामा सम्बन्धन्धत निकायबाट् जािी िएको प्रिेश पत्र संगै आफ्िो िागरिकता िा िेपाल सिकािबाट् जािी िएको फोट्ो समेतको कुिै पररचर्पत्र अवनिार्य रुपमा नलई आउिु पिेछ ।

७. आयोगबाट् जािी िएको संक्रिणको वििेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन)  सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोिि) को पालिा गिी पिीक्षा सञ्चालि गरििेछ ।

८. पिीक्षाथीिरु सबैले आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बािेमा िेपाल आयल निगम नलनमटे्डको िेि साइट्मा गई निद्यतीय माध्यमबाट् कोनिड सम्बन्धी स्वयम् घोषणा फािाम अनििायव रुपमा ििुवपिेछ ।

१. उमे्मर्दिािले उत्तिपुन्धस्तकामा कािो िसी िएको डटपेन/किि मात्र प्रयोग गिुवपिेछ ।

२. प्रिेश पत्र नििा कुिै पनि उमे्मर्दिािलाई पिीक्षामा सन्धम्मनलत िगिाइिे हुँर्दा प्रिेिपत्र अवनिार्य रुपिा साथिा विई परीक्षा संचािन हुनुिन्दा कम्तीिा १ घण्टा अिािै पिीक्षा िििमा आइपुगु्नपिेछ ।

३. पिीक्षा िििमा झोिा, िोबाइि र्ोन तथा अन्य इिोक्ट्र ोवनक्स वडिाइसहरु िैजान वनषेर् गरिएको छ ।

४. पिीक्षा संचालि हिे नर्दि अप्रत्यानशत निर्दा पिव गएमा पनि आर्ोिको पूिय सूचना विना वनर्ायररत परीक्षा कार्यक्रि स्थनगत हिे छैि ।
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