
लोक सेवा आयोग

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा

परीक्षा संचालि शाखा

नवनिन्न ट्र ेडका प्रानवनिक, पनिक तथा नवल्लािार, अ.क. र पुजारी हुद्दाको आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फ को  नलखखत परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायफक्रम नििाफरण गररएको सम्बन्धी सूचिा

निकायः  नवज्ञापि प्रकानशत नमनतिः
२०७८/०५/३१ र 

२०७८/०६/०८
२०७८/१०/२१

पेशा सम्बन्धी (वसु्तगत) पेशा सम्बन्धी (नवषयगत) िेखख सम्म

१ २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र.
प्रा.अम.जिरल मेकानिक्स 

(जेिेरेटर मेकानिक्स)

२०७८ फागुि २ गते 

निहािको ८:०० बजे

२०७८ फागुि २ गते निहािको 

९:३० बजे
८ ५७०१ ५७०८

२ 078/79/20 खुला प्रा.अम.एनिएशि स्टोर
२०७८ फागुि २ गते 

निहािको ८:०० बजे

२०७८ फागुि २ गते निहािको 

९:३० बजे
१ ३५०१ ३५०१

३ २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र. प्रा.अम.असिाि ३ ६४५१ ६४५३

४ २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र. प्रा.अम.इनु्स्टमेन्ट मेकानिक्स १ ५६५१ ५६५१

५ २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र. प्रा.अम.आरमोरर मेकानिक्स १३ ५६०१ ५६१५

६ २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र. प्रा.अम.अमाामेण्ट मेकानिक्स ४ ५८०१ ५८०४

श्री लोक सेिा आयोग, अिामिगर ।

२०७८ फागुि ३ गते 

निहािको ८:०० बजे

२०७८ फागुि ३ गते निहािको 

९:३० बजे
श्री लोक सेिा आयोग, अिामिगर ।

२०७८ फागुि ४ गते 

निहािको ८:०० बजे

२०७८ फागुि ४ गते निहािको 

९:३० बजे
श्री लोक सेिा आयोग, अिामिगर ।

कोनिड -१९ संक्रमणका कारण स्थनगत रहेको िेपाली सेिाको पूिा प्रकानशत निज्ञापि अिुसार निनिन्न टर ेडका आ.प्र., खुला तथा समािेशी तफा को प्रानिनिक पनिक तथा नवल्लािार, अमल्दार कमफचारी र पुजारी हुद्दाका खुला तथा 

समािेशी तफा का निनिन्न पदहरुको प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षाको कायाक्रमको परीक्षा केन्द्र देहाय बमोनजम हुिे गरी नििाारण िएको हुुँदा सम्बखित सबैको जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकानशत गररएको छ । कोनिड-१९ संक्रमण 

िएका उमे्मदिारहरुको लानग निशेष परीक्षा केन्द्र रहिे हुुँदा परीक्षा शुरु हुिु िन्दा कम्तीमा ३ (तीि) घण्टा अगािै िेपाली सेिामा अनििाया रुपमा जािकारी नदिु पिेछ ।

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पि, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
नलखखत परीक्षा नमनत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल िं.

श्री िेपाली सेिा नल.प. कायफक्रम प्रकानशत नमनत :
परीक्षा केन्द्र नििाारण 

नमनत :
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पेशा सम्बन्धी (वसु्तगत) पेशा सम्बन्धी (नवषयगत) िेखख सम्म
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पि, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

नलखखत परीक्षा नमनत समय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

७ २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र. प्रा.अम.सिे ३ ६१०१ ६१०३

८ 078/79/14 खुला प्रा.अम.सिे ८ २९५३ २९८८

९ २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र. प्रा.अम.जिरल मेकानिकल १८ ६००१ ६०१९

१० 078/79/12 खुला तथा 

समािेशी
प्रा.अम.जिरल मेकानिकल ८ २८५५ २८६८

११ २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र. प्रा.अम.जिरल मेकानिक्स
२०७८ फागुि ६ गते 

निहािको ८:०० बजे

२०७८ फागुि ६ गते निहािको 

९:३० बजे
११ ५८५१ ५८६२

१२ २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र. प्रा.अम.िेनहकल मेकानिक्स ५९ ५५०१ ५५६६

१३ 078/79/04 खुला तथा 

समािेशी
प्रा.अम.िेनहकल मेकानिक्स ३२ २२०१ २२५५

१४ 078/79/16 खुला तथा 

समािेशी
प्रा.अम.व्याण्ड

२०७८ फागुि ७ गते 

निहािको ८:०० बजे

२०७८ फागुि ७ गते निहािको 

९:३० बजे
१६ ३२०६ ३२२७

१५ २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र. प्रा.अम.ईलेखरर कल ४ ५०५१ ५०५४

१६ 078/79/13 खुला तथा आ.ज. प्रा.अम.ईलेखरर कल १७ २९०४ २९२७

१७ २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र. प्रा.अम.असिाि (टेलर)
२०७८ फागुि ८ गते 

निहािको ८:०० बजे

२०७८ फागुि ८ गते निहािको 

९:३० बजे
४ ६५०१ ६५०५

१८ २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र. प्रा.अम.संिार ३ ७००१ ७००३

१९ 078/79/18 खुला तथा 

समािेशी
प्रा.अम.संिार २ ३३५१ ३३५३

श्री लोक सेिा आयोग, अिामिगर ।
२०७८ फागुि ७ गते 

निहािको ८:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

२०७८ फागुि ७ गते निहािको 

९:३० बजे (संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, अिामिगर ।
२०७८ फागुि ८ गते 

निहािको ८:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

२०७८ फागुि ८ गते निहािको 

९:३० बजे (संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, अिामिगर ।
२०७८ फागुि ६ गते 

निहािको ८:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

२०७८ फागुि ६ गते निहािको 

९:३० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७८ फागुि ५ गते 

निहािको ८:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

२०७८ फागुि ५ गते निहािको 

९:३० बजे (संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, अिामिगर ।

२०७८ फागुि ५ गते 

निहािको ८:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

२०७८ फागुि ५ गते निहािको 

९:३० बजे (संयुक्त पत्र)
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पेशा सम्बन्धी (वसु्तगत) पेशा सम्बन्धी (नवषयगत) िेखख सम्म
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पि, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

नलखखत परीक्षा नमनत समय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

२० २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र. पुजारी हुद्दा १ ८४०१ ८४०१

२१ 078/79/25 खुला तथा 

समािेशी
पुजारी हुद्दा ६१ ४५०५ ४६२०

२२ २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र.

प्रा.अम.जिरल मेकानिक्स 

(ए.नस.एण्ड रेनिजेरेशि 

मेकानिक्स)

२०७८ फागुि ९ गते 

निहािको ८:०० बजे

२०७८ फागुि ९ गते निहािको 

९:३० बजे
४ ५७५१ ५७५४

२३ 078/79/23 खुला तथा आ.ज. प्रा.अम.एयर टर ानफक कन्टर ोलर
२०७८ फागुि १० गते 

निहािको ८:०० बजे

२०७८ फागुि १० गते निहािको 

९:३० बजे
९ ३६५५ ३६७२

२४ 078/79/17 खुला तथा  आ.ज. प्रा.जम.संिार
२०७८ फागुि १० गते 

निहािको ८:०० बजे

२०७८ फागुि १० गते निहािको 

९:३० बजे
१७ ३२९१ ३३१३

२५ २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र. प्रा.अम.कम्प्युटर ६१५१ ६२१९

२६ 078/79/15 खुला तथा 

समािेशी
प्रा.अम.कम्प्युटर ३००९ ३०७८

२७ २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र. प्रा.अम.व्याण्ड
२०७८ फागुि ११ गते 

निहािको ८:०० बजे

२०७८ फागुि ११ गते निहािको 

९:३० बजे
१२ ६३३० ९३४१

२८ २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र. प्रा.जम.संिार
२०७८ फागुि १२ गते 

निहािको ८:०० बजे

२०७८ फागुि १२ गते निहािको 

९:३० बजे
९ ६५५१ ६५६१

२९ २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र. प्रा.जम.एनिएशि स्टोर ७०५१ ७०५९

३० 078/79/19 खुला प्रा.जम.एनिएशि स्टोर ३४५२ ३४६०

श्री लोक सेिा आयोग, अिामिगर ।
२०७८ फागुि १२ गते 

निहािको ८:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

२०७८ फागुि १२ गते निहािको 

९:३० बजे (संयुक्त पत्र)
११

२०७८ फागुि ९ गते 

निहािको ८:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

२०७८ फागुि ९ गते निहािको 

९:३० बजे (संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, अिामिगर ।

श्री लोक सेिा आयोग, अिामिगर ।

२०७८ फागुि ११ गते 

निहािको ८:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

२०७८ फागुि ११ गते निहािको 

९:३० बजे (संयुक्त पत्र)
९५

श्री लोक सेिा आयोग, अिामिगर ।
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पेशा सम्बन्धी (वसु्तगत) पेशा सम्बन्धी (नवषयगत) िेखख सम्म
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पि, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

नलखखत परीक्षा नमनत समय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

२००

श्री सगरमाथा मखिपल कलेज, 

नडखििजार ।

(आ.प्र. र खुला िुवै तर्फ  िरखास्त 

नििे उमे्मिवार)

५००१ ५२२१

२५४

श्री मिमोहि मेमोररयल कलेज, 

सोह्रखुटे्ट । 

(आ.प्र. र खुला िुवै तर्फ  िरखास्त 

नििे उमे्मिवार)

५२२२ ५५००

३२ 078/79/0३ खुला तथा 

समािेशी
प्रा.अम.मेनडकल ३१४

श्री नपइए (PEA) एशोनसयसि, जेनसस 

मागा, थापाथली ।

 (खुला तर्फ  मात्र िरखास्त नििे  सिै 

उमे्मिवार)

१५०६ १४२८३

३३ २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र. अमल्दार कमाचारी - १२४ ८००१ ८१३४

३४ 078/79/24 खुला तथा 

समािेशी
अमल्दार कमाचारी - ११३ ३७०७ ४११७

३५ २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र. प्रा.अम.एमु्यनिशि प्रानिनिक
२०७८ फागुि १५ गते 

निहािको ८:०० बजे

२०७८ फागुि १५ गते निहािको 

९:३० बजे
१ श्री लोक सेिा आयोग, अिामिगर । ६३०१ ६३०१

२००
श्री सगरमाथा मखिपल कलेज, 

नडखििजार ।
१००१ १४२५

३५९
श्री नपइए (PEA) एशोनसयसि, जेनसस 

मागा, थापाथली ।
१४२७ १२२६६

३१ २०७८/७९, आ.प्र. आ.प्र. प्रा.अम.मेनडकल

३६

२०७८ फागुि १५ गते 

निहािको ८:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, अिामिगर ।

078/79/02

२०७८ फागुि १३ गते 

नदिको १:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

२०७८ फागुि १३ गते नदिको 

२:३० बजे (संयुक्त पत्र)

खुला तथा 

समािेशी
प्रा.सु.सैनिक उपचारीका

२०७८ फागुि १६ गते 

नदिको १:०० बजे

२०७८ फागुि  १६ गते नदिको 

२:३० बजे
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पेशा सम्बन्धी (वसु्तगत) पेशा सम्बन्धी (नवषयगत) िेखख सम्म
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पि, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

नलखखत परीक्षा नमनत समय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

द्रष्टब्यिः  

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गिुाअनघ उमे्मदिारले  अनिवायफ रुपमा माक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लानग स्यानिट्ाइजर र खािेपािी समेत नलई आउिु पिेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लानग तोनकएको समय िन्दा १ घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पिेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गदाा , बानहर निस्कुँ दा र शौचालय प्रयोग गिुा पदाा निडिाड िगररकि २ (िुई) नमट्रको िूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोनकएको स्थािमा जािुपिेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु समूहमा िेला हुिे, कुराकािी गिे गिुा हुुँदैि । 

५.   परीक्षामा खनटएका जिशखक्तले नदएको निदेशिको पूणा पालिा गिुा पिेछ ।

राजु सत्याल िारायण प्रसाद ज्ञिाली

शाखा अनिकृत उपसनचि

७. परीक्षामा सम्बखित निकायबाट जारी िएको प्रिेश पत्र संगै आफ्िो िागररकता िा िेपाल सरकारिाट् जारी िएको र्ोट्ो समेतको कुिै पररचयपत्र अनििाया रुपमा नलई आउिु पिेछ ।

८. िेपाल सरकारबाट जारी िएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बिी निणायहरु तथा आयोगबाट जारी हुिे संक्रमणको नवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालि तथा व्यवस्थापि) सम्बन्धी मापिण्ड, २०७७ (संशोिि सनहत) को पालिा गरी परीक्षा सञ्चालि हुिेछ ।

९. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेमा िेपाली सेिाको िेि साइटमा गई निद्युतीय माध्यमबाट कोनिड सम्बिी स्वयम् घोषणा फाराम अनििाया रुपमा ििुापिेछ । 

१०. कोनिड - १९ संक्रनमत उमे्मदिारहरुको लानग निशेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररिे िएकोले त्यस्ता उमे्मदिारहरुले आफू संक्रनमत िएको जािकारी िेपाली सेिामा अनिम रुपमा गराउिु पिेछ ।

कोनिड - १९ संक्रमणको समयमा सुरनक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि नििुपिे थप नवषयहरु

१. उमे्मदिारले उत्तरपुखस्तकामा कालो मसी िएको डट्पेि/कलम मात्र प्रयोग गिुापिेछ ।

२. प्रिेश पत्र नििा कुिै पनि उमे्मदिारिालाई परीक्षामा सखम्मनलत िगराइिे हुुँदा प्रवेशपत्र अनिवायफ रुपमा साथमा नलई परीक्षा संचालि हुिुिन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा िििमा आइपुगु्नपिेछ ।

३. परीक्षा िििमा मोिाइल र्ोि निषेि गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालि हुिे नदि अप्रत्यानशत निदा पिा गएमा पनि आयोगको पूवफ सूचिा नविा नििाफररत परीक्षा कायफक्रम स्थनगत हुिे छैि ।

५. िसु्तगत िहुउत्तर प्रश्नको गलत उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हुिेछ ।

६. िसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंिेजी ठुलो अक्षर (Capital Letter) मा  A, B, C, D लेखखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता नदइिे छ ।
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