
निकायः  निज्ञापि प्रकानित निनतः
२०७८/०६/०६ र 

'२०७८/०६/१३

वसु्तगत ववषयगत देखि सम्म

१ 078/79/45 खुला तथा 

आ.ज.

प्रानिनिक उपसेिािी Engineer 

(A & C)
-

२०७८ पुस ६ गते निहाि 

८:०० बजे

२०७८ पुस ६ गते निहाि 

९:३० बजे
६ ११३०३ ११३१८

२ २०७८/०७९ आ.प्र. आ.प्र. प्रानिनिक उपसेिािी ब्रास -
२०७८ पुस ६ गते निहाि 

८:०० बजे

२०७८ पुस ६ गते निहाि 

९:३० बजे
१ २३०२० २३०२०

३ 078/79/44 खुला तथा 

आ.ज.
पाईलट उ.से. -

२०७८ पुस ७ गते निहाि 

८:०० बजे

२०७८ पुस ७ गते निहाि 

९:३० बजे
६

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।
११२०१ ११२०८

४ 078/79/26 खुला तथा 

सिािेिी
लेखा उपसेिािी -

२०७८ पुस ८ गते निहाि 

८:०० बजे

२०७८ पुस ८ गते निहाि 

९:३० बजे
१४३ ९००२ ९२३७

५ २०७८/०७९ आ.प्र. आ.प्र.

प्रानिनिक उपसेिािी  इलेक्ट्रि कल 

एण्ड इलेरि ोनिक्स इक्ट्जजनियर 

(उत्पादि)

-
२०७८ पुस ८ गते निहाि 

८:०० बजे

२०७८ पुस ८ गते निहाि 

९:३० बजे
२ २०००१ २०००२

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा विकाय तथा संगवित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालि शािा

ववविन्न ट्र ेडका प्राववविक अविकृत पदको आ.प्र., िुला तथा समावेशी तर्फ को वलखित परीक्षाको कायफक्रम वििाफरण गररएको सम्बन्धी सूचिा

श्री िेपाली सेिा २०७८/०८/०१नल.प. काययक्रि प्रकानित निनत :

िेपाली सेिाको पूिय प्रकानित निज्ञापि अिुसार निनिन्न टि ेडका प्रानिनिक अनिकृत तर्य का आ.प्र., िुला तथा समावेशी तर्फ का निनिन्न पदहरुको प्रनतयोनगतात्मक वलखित परीक्षाको कायफक्रम देहाय बिोनजि हुिे गरी नििायरण िएको हुुँदा 

सम्बक्ट्ित सबैको जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकानित गररएको छ । कोनिड-१९ संक्रिण िएका उमे्मदिारहरुको लानग नििेष परीक्षा केन्द्र रहिे हुुँदा परीक्षा िुरु हुिु िन्दा कम्तीिा ३ (तीि) घण्टा अगािै िेपाली सेिािा अनििायय रुपिा 

जािकारी नदिु पिेछ ।

क्र.सं. विज्ञापि िं. वकवसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

वलखित परीक्षा वमवत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

पेशा सम्बन्धी / ववववि ऐि

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

सैविक ऐि
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वसु्तगत ववषयगत देखि सम्म

क्र.सं. विज्ञापि िं. वकवसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

वलखित परीक्षा वमवत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

पेशा सम्बन्धी / ववववि ऐि
सैविक ऐि

६ 078/79/38 खुला प्रानिनिक उपसेिािी डा. डेण्टल -
२०७८ पुस ९ गते निहाि 

८:०० बजे

२०७८ पुस ९ गते निहाि 

९:३० बजे
३२ १०४०१ १०४७४

७ २०७८/०७९ आ.प्र. आ.प्र.
प्रानिनिक उपसेिािी िेकानिकल 

ईक्ट्जजनियर (िियत तथा संिार)
-

२०७८ पुस ९ गते निहाि 

८:०० बजे

२०७८ पुस ९ गते निहाि 

९:३० बजे
३ २३०५० २३०५२

८ 078/79/46 खुला तथा 

आ.ज.

प्रानिनिक उपसेिािी Engineer 

(Avionics)
-

२०७८ पुस १० गते निहाि 

८:०० बजे

२०७८ पुस १० गते 

निहाि ९:३० बजे
८ ११४०१ ११४१५

९ 078/79/36 खुला
प्रानिनिक उपसेिािी 

बायोिेनडकल ईक्ट्जजनियर
-

२०७८ पुस १० गते निहाि 

८:०० बजे

२०७८ पुस १० गते 

निहाि ९:३० बजे
८ १०१०१ १०११६

१० 078/79/41 खुला
प्रानिनिक उपसेिािी 

अनडययोलोनजष्ट
-

२०७८ पुस ११ गते निहाि 

८:०० बजे

२०७८ पुस ११ गते 

निहाि ९:३० बजे
१ १०८०१ १०८०१

११ २०७८/०७९ आ.प्र. आ.प्र.

प्रानिनिक उपसेिािी 

ईलेरि ोनिक्स ईक्ट्जजनियर (िियत 

तथा संिार)

-
२०७८ पुस ११ गते निहाि 

८:०० बजे

२०७८ पुस ११ गते 

निहाि ९:३० बजे
२ २३००१ २३००२

१२ 078/79/30 खुला
प्रानिनिक उपसेिािी  इलेक्ट्रि कल 

एण्ड इलेरि ोनिक्स इक्ट्जजनियर
-

२०७८ पुस १२ गते निहाि 

८:०० बजे

२०७८ पुस १२ गते 

निहाि ९:३० बजे
११

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।
९६०२ ९६२४

१३ 078/79/34 खुला तथा 

आ.ज.

प्रानिनिक उपसेिािी 

अटोिोबाईल ईक्ट्जजनियर
-

२०७८ पुस १३ गते निहाि 

८:०० बजे

२०७८ पुस १३ गते 

निहाि ९:३० बजे
९ १०००४ १००१९

१४ 078/79/42 खुला
प्रानिनिक उपसेिािी अप्टोिेनटि ष्ट-

 Optometrist
-

२०७८ पुस १३ गते निहाि 

८:०० बजे

२०७८ पुस १३ गते 

निहाि ९:३० बजे
१७ १०९०२ १०९५०

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।
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वसु्तगत ववषयगत देखि सम्म

क्र.सं. विज्ञापि िं. वकवसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

वलखित परीक्षा वमवत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

पेशा सम्बन्धी / ववववि ऐि
सैविक ऐि

१५ २०७८/०७९ आ.प्र. आ.प्र.
प्रानिनिक उपसेिािी सैनिक 

उपचाररका
१६ २४००१ २४०१६

१६ 078/79/39 खुला तथा 

सिािेिी

प्रानिनिक उपसेिािी सैनिक 

उपचाररका
१२९ १०५०१ १०८३०

१७ 078/79/37 खुला तथा 

सिािेिी

प्रानिनिक उपसेिािी डा. 

एि.नब.नब.एस.
-

२०७८ पुस १४ गते निहाि 

८:०० बजे

२०७८ पुस १४ गते 

निहाि ९:३० बजे
१४० १०२०१ १६१२४

१८ 078/79/31 खुला
प्रानिनिक   उपसेिािी िेकानिकल 

इक्ट्जजनियर (उत्पादि)
- १० ९७०४ ९७३३

१९ 078/79/33 खुला तथा 

आ.ज.

प्रानिनिक उपसेिािी िेकानिकल 

ईक्ट्जजनियर (िियत तथा सम्भार)
- ३२ ९९१० ९९७८

२० 078/79/27 खुला तथा 

आ.ज.
प्राड उपसेिािी

२०७८ पुस १५ गते निहाि 

८:०० बजे

२०७८ पुस १६ गते निहाि 

८:०० बजे

२०७८ पुस १६ गते 

निहाि ९:३० बजे
९

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।
९३०२ ९३१७

२१ २०७८/०७९ आ.प्र. आ.प्र.
प्रानिनिक उपसेिािी Bachelor 

in Pharmacy (B-Pharma)
६ २३०४० २३०४५

२२ 078/79/43 खुला
प्रानिनिक उपसेिािी Bachelor 

in Pharmacy (B-Pharma)
१४ १११०२ १११६१

२३ 078/79/32 खुला

प्रानिनिक उपसेिािी 

इलेरि ोनिक्स इक्ट्जजनियर 

(उत्पादि)

- २
श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।
१९००३ १९००४

२४ 078/79/35 खुला तथा 

आ.ज.

प्रानिनिक उपसेिािी 

ईलेरि ोनिक्स ईक्ट्जजनियर (िियत 

तथा सम्भार)

- ९
श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।
९८०४ ९८२९

२०७८ पुस १४ गते निहाि 

८:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७८ पुस १७ गते निहाि 

८:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७८ पुस १७ गते 

निहाि ९:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७८ पुस १४ गते 

निहाि ९:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

-

-

२०७८ पुस १८ गते निहाि 

८:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७८ पुस १८ गते 

निहाि ९:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७८ पुस १५ गते निहाि 

८:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७८ पुस १५ गते 

निहाि ९:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।
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वसु्तगत ववषयगत देखि सम्म

क्र.सं. विज्ञापि िं. वकवसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

वलखित परीक्षा वमवत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

पेशा सम्बन्धी / ववववि ऐि
सैविक ऐि

द्रष्टब्यः  

१.   परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिुयअनघ उमे्मदिारले  अविवायफ रुपमा िाक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लानग स्याविट्ाइजर र िािेपािी सिेत नलई आउिु पिेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लानग तोनकएको सिय िन्दा १ घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पिेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गदाय , बानहर निस्कुँ दा र िौचालय प्रयोग गिुय पदाय निडिाड िगररकि २ (दुई) वमट्रको दूरी कायम गरी क्रिैसुँग तोनकएको स्थाििा जािुपिेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा िेला हुिे, कुराकािी गिे गिुय हुुँदैि । 

५.   परीक्षािा खनटएका जििक्ट्क्तले नदएको निदेििको पूणय पालिा गिुय पिेछ ।

राजु सत्याल िारायण प्रसाद ज्ञिाली

िाखा अनिकृत उपसनचि

कोविड - १९ संक्रमणको समयमा सुरवक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि वदिुपिे थप ववषयहरु

४. परीक्षा संचालि हुिे नदि अप्रत्यानित निदा पिय गएिा पनि आयोगको पूवफ सूचिा वविा वििाफररत परीक्षा कायफक्रम स्थनगत हुिे छैि ।

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

६. िसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter) िा  A, B, C, D लेक्ट्खएको उत्तरलाई िात्र िान्यता नदइिे छ ।

७. परीक्षािा सम्बक्ट्ित निकायबाट जारी िएको प्रिेि पत्र संगै आफ्िो िागररकता िा िेपाल सरकारिाट् जारी िएको र्ोट्ो समेतको कुिै पररचयपत्र अनििायय रुपिा नलई आउिु पिेछ ।

८. िेपाल सरकारबाट जारी िएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बिी निणययहरु तथा आयोगबाट जारी हुिे संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालि तथा व्यवस्थापि) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (संशोिि सवहत) को पालिा गरी परीक्षा सञ्चालि हुिेछ ।

९. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेिा िेपाली सेिाको िेि साइटिा गई निद्युतीय िाध्यिबाट कोनिड सम्बिी स्वयि् घोषणा र्ाराि अनििायय रुपिा ििुयपिेछ । 

१०. कोनिड - १९ संक्रनित उमे्मदिारहरुको लानग नििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररिे िएकोले त्यस्ता उमे्मदिारहरुले आरू् संक्रनित िएको जािकारी िेपाली सेिािा अनग्रि रुपिा गराउिु पिेछ ।

१. उमे्मदिारले उत्तरपुक्ट्स्तकािा कालो मसी िएको डट्पेि/कलम िात्र प्रयोग गिुयपिेछ ।

२. प्रिेि पत्र नििा कुिै पनि उमे्मदिारिालाई परीक्षािा सक्ट्म्मनलत िगराइिे हुुँदा प्रवेशपत्र अविवायफ रुपमा साथमा वलई परीक्षा संचालि हुिुिन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा ििििा आइपुगु्नपिेछ ।

३. परीक्षा ििििा मोिाइल र्ोि विषेि गररएको छ ।
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