
निकायः निज्ञापि प्रकानित निनतः २०७८/११/१३

प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

१ ५०/०७८/७९ आ.प्र.
उपनिरे्दशक, प्रानिनिक , एयर ट्र ानिक 

सनभिसेज, १०
२४ १ २४

२ ५१/०७८/७९ आ.प्र.
उपनिरे्दशक, प्रानिनिक , एनभएसि 

िायर सनभिसेज, १०
२ १ २

३ ८७/०७८/७९
खुला तथा 

समािेशी

िररष्ठ सहायक, प्रानिनिक , एनभएसि 

िायर सनभिसेज, ५
५५ १ ५५

४ ८८/०७८/७९
खुला तथा 

समािेशी

िररष्ठ सहायक, प्रानिनिक , मेकानिकल 

इनिनियररङ , ५
५६९ १ ५७२

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह
निखित परीक्षा निनत र सिय

२०७९ साउि १७ गते 

निहािको ७:३० िजे 

(संयुक्त पत्र)

उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

िोक सेिा आयोग

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था िहािािा

परीक्षा संचािि िािा

आ.प्र., िुिा र सिािेिी तर्फ को प्रनतयोनगतात्मक निखित परीक्षा कायफक्रि निर्ाफरण गररएको सूचिा

प्रानर्करणको पूिि प्रकानशत निज्ञापि अिुसार आ.प्र., िुिा तथा सिािेिी  तर्फ को प्रनतयोनगतात्मक निखित परीक्षा कायफक्रि रे्दहाय िमोनजम कायम गररएको हुँर्दा सम्बन्धित सिैको जािकारीका लानग यो 

सूचिा प्रकानशत गररएको छ । कोनभड-१९ संक्रमण भएका उमे्मर्दिारहरुको लानग निशेष परीक्षा केन्द्र रहिे हुँर्दा परीक्षा शुरु हिभन्दा कम्तीमा ३ (तीि) घण्टा अगािै िेपाल िागररक उड्डयि प्रानिकरणमा 

अनििायि रुपमा जािकारी नर्दिु पिेछ ।

श्री िेपाि िागररक उड्डयि 

प्रानर्करण

नि.प. कायफक्रि 

प्रकानित निनतः
२०७९/०३/२०

२०७९ साउि १७ गते 

नर्दिको २:०० िजे

२०७९ साउि १८ गते 

नर्दिको २:०० िजे

२०७९ साउि १८ गते 

निहािको ७:३० िजे

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगर ।

परीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानशत 

गररिेछ ।
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह
निखित परीक्षा निनत र सिय उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

५ ५४/०७८/७९ आ.प्र.
प्रििक, प्रानिनिक , एयर ट्र ानिक 

सनभिसेज, ९
७ १ ७

६ ७३/०७८/७९ खुला
प्रििक, प्रानिनिक , एयर ट्र ानिक 

सनभिसेज, ९
५५ १ ५५

७ ७४/०७८/७९ मनहला
प्रििक, प्रानिनिक , इ. एण्ड टे्. कम 

इनिनियररङ , ९

२०७९ साउि २१ गते 

निहािको ७:३० िजे
७ १ ७

८ ८५/०७८/७९ र्दनलत
िररष्ठ सहायक, प्रशासि, प्रशासि, 

प्रशासि, ५

२०७९ साउि २० गते 

नर्दिको २:०० िजे
११६ १ ११६

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

प्रशासि, राजश्व, ५

२०७९ साउि २१ गते 

नर्दिको २:०० िजे
१३० १ १३१

१० ७५/०७८/७९ खुला
उपप्रििक, प्रशासि, आनथिक प्रशासि, 

लेखा, ८

२०७९ साउि २३ गते 

निहािको ७:३० िजे
३३ १ ३३

११ ७६/०७८/७९ खुला उपप्रििक, प्रशासि, प्रशासि, कािूि, ८
२०७९ साउि २४ गते 

निहािको ७:३० िजे
४ १ ४

२०७९ साउि १९ गते 

निहािको ७:३० िजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ साउि २० गते 

निहािको ७:३० िजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ साउि २२ गते 

निहािको ७:३० िजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ साउि १९ गते 

नर्दिको २:०० िजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगर ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगर ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगर ।

Exam Scheduling _ CAAN Page 2 of 6



प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह
निखित परीक्षा निनत र सिय उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

१२ ६०/०७८/७९ आ.प्र.
उप-प्रििक, प्रानिनिक , ई. एण्ड टे्. 

कम. इनिनियररङ , ८
८ १ ८

१३ ६१/०७८/७९ आ.प्र.
उप-प्रििक, प्रानिनिक , फ्लाइट् 

अपरेशि सनभिसेस, ८
२ १ २

१४ ६२/०७८/७९ आ.प्र.
उप-प्रििक, प्रानिनिक , मेकानिकल 

इनिनियररङ , ८
३ १ ३

१५ ७७/०७८/७९ खुला
उपप्रििक, प्रानिनिक , एनभएसि िायर 

सनभिसेज, ८
२ १ २

१६ ७८/०७८/७९ खुला
उपप्रििक, प्रानिनिक , इलेन्धरर कल 

इनिनियररङ , ८
१२ १ १२

१७ ६३/०७८/७९ आ.प्र.
िररष्ठ अनिकृत, प्रशासि, प्रशासि, 

प्रशासि, ७
४ १ ४

१८ ६४/०७८/७९ आ.प्र.
िररष्ठ अनिकृत, प्रशासि, आनथिक 

प्रशासि, लेखा, ७
३ १ ३

१९ ६५/०७८/७९ आ.प्र.
िररष्ठ अनिकृत, प्रशासि, आनथिक 

प्रशासि, राजश्व, ७
४ १ ४

२० ६६/०७८/७९ आ.प्र.
िररष्ठ अनिकृत, प्रानिनिक , नसनभल 

इनिनियररङ , ७
४ १ ४

२१ ८१/०७८/७९ र्दनलत
िररष्ठ अनिकृत, प्रानिनिक , नसनभल 

इनिनियररङ , ७
३१ १ ३१

२०७९ साउि २२ गते 

नर्दिको २:०० िजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ साउि २५ गते 

निहािको ७:३० िजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ साउि २४ गते 

नर्दिको २:०० िजे

२०७९ साउि २६ गते 

निहािको ७:३० िजे

२०७९ साउि २३ गते 

नर्दिको २:०० िजे

२०७९ साउि २६ गते 

नर्दिको २:०० िजे (संयुक्त 

पत्र)

२०७९ साउि २५ गते 

नर्दिको २:०० िजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगर ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगर ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगर ।
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह
निखित परीक्षा निनत र सिय उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

२२ ६७/०७८/७९ आ.प्र. अनिकृत, प्रशासि, प्रशासि, प्रशासि, ६ २ १ २

२३ ८३/०७८/७९
खुला तथा 

आ.ज.
अनिकृत, प्रशासि, प्रशासि, प्रशासि, ६ ४२७ १ ४२७

२४ ८४/०७८/७९ खुला
अनिकृत, प्रशासि, प्रशासि, व्यापार 

प्रशासि, ६

२०७९ साउि ३० गते 

निहािको ७:३० िजे
७८ १ ७८

२५ ६८/०७८/७९ आ.प्र.
अनिकृत, प्रशासि, आनथिक प्रशासि, 

राजश्व, ६

२०७९ साउि ३१ गते 

निहािको ७:३० िजे
२ १ २

२६ ७९/०७८/७९
खुला तथा 

समािेशी

िररष्ठ अनिकृत, प्रानिनिक , एयर ट्र ानिक 

सनभिसेज, ७
२४ १ २४

२७ ८०/०७८/७९ खुला
िररष्ठ अनिकृत, प्रानिनिक , एयरिनर्दि िेश, 

७
२७ १ २७

२८ ८२/०७८/७९
खुला तथा 

मनहला

िररष्ठ अनिकृत, प्रानिनिक , फ्लाईट् 

अपरेशि सनभिसेज, ७
१ १ १

२९ ६९/०७८/७९ आ.प्र.
अनिकृत, प्रानिनिक , एनभएसि िायर 

सनभिसेज, ६
६ १ ६

३० ७१/०७८/७९ आ.प्र.
अनिकृत, प्रानिनिक , नसनभल 

इनिनियररङ ,  ६
६ १ ६

३१ ९२/०७८/७९
खुला तथा 

समािेशी

सहायक, प्रानिनिक , एनभएसि िायर 

सनभिसेज, ४

२०७९ भर्दौ १ गते 

निहािको ७:३० िजे

२०७९ भर्दौ २ गते 

निहािको ७:३० िजे
२५

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगर ।
२ २७

२०७९ साउि ३० गते 

नर्दिको २:०० िजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ साउि २९ गते 

निहािको ७:३० िजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ साउि ३१ गते 

नर्दिको २:०० िजे

२०७९ साउि २८ गते 

नर्दिको २:०० िजे

२०७९ साउि २९ गते 

नर्दिको २:०० िजे

२०७९ साउि २८ गते 

निहािको ७:३० िजे 

(संयुक्त पत्र)

परीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानशत 

गररिेछ ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगर ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगर ।
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह
निखित परीक्षा निनत र सिय उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

३२ ७२/०७८/७९ खुला प्रििक, प्रशासि, प्रशासि, प्रशासि, ९ १०८ १ १०९

३३ ९३/०७८/७९
खुला तथा 

र्दनलत

सहायक, प्रानिनिक , मेकानिकल 

इनिनियररङ , ४
२०४ १ ४७६

३४ ८९/०७८/७९
खुला तथा 

मिेसी
सहायक, प्रशासि, प्रशासि, प्रशासि, ४

२०७९ भर्दौ ३ गते नर्दिको 

२:०० िजे
५३४ १ ५३४

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

लेखा, ४

२०७९ भर्दौ ४ गते नर्दिको 

२:०० िजे
२०२ १ २०२

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

राजश्व, ४

२०७९ भर्दौ ५ गते नर्दिको 

२:०० िजे
२१८ १ २१८

द्रष्टब्यः  

५. िसु्तगत िहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्र्दा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेन्धखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता नर्दइिे छ ।

९. कोनभड - १९ संक्रनमत उमे्मर्दिारहरुको लानग निशेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररिे भएकोले त्यस्ता उमे्मर्दिारहरुले आिू संक्रनमत भएको जािकारी िेपाल िागररक उड्डयि प्रानिकरणमा अनग्रम रुपमा गराउिु पिेछ ।

१. उमे्मर्दिारले उत्तरपुन्धस्तकामा कािो िसी भएको डटपेि/किि मात्र प्रयोग गिुिपिेछ ।

३. परीक्षा भििमा झोिा, िोिाइि र्ोि तथा अन्य इिोक्ट्र ोनिक्स नडभाइसहरु िैजाि निषेर् गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालि हिे नर्दि अप्रत्यानशत निर्दा पिि गएमा पनि आयोगको पूिफ सूचिा नििा निर्ाफररत परीक्षा कायफक्रि स्थनगत हिे छैि ।

२. प्रिेश पत्र नििा कुिै पनि उमे्मर्दिारलाई परीक्षामा सन्धम्मनलत िगराइिे हुँर्दा प्रिेिपत्र अनििायफ रुपिा साथिा निई परीक्षा संचािि हुिुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा भििमा आइपुगु्नपिेछ ।

६. परीक्षामा सम्बन्धित निकायिाट् जारी भएको प्रिेश पत्र संगै आफ्िो िागररकता िा िेपाल सरकारिाट् जारी भएको िोट्ो समेतको कुिै पररचयपत्र अनििायफ  रुपमा नलई आउिु पिेछ ।

७. आयोगिाट् जारी भएको संक्रिणको नििेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चािि तथा व्यिस्थापि)  सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ (संशोिि सनहत) को पालिा गरी परीक्षा सञ्चालि गररिेछ ।

८. परीक्षाथीहरु सिैले आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको िारेमा िेपाल िागररक उड्डयि प्रानिकरणको िेभ साइट्मा गई निद्यतीय माध्यमिाट् कोनभड सम्बिी स्वयम् घोषणा िाराम अनििायि रुपमा भिुिपिेछ ।

२०७९ भर्दौ ३ गते 

नर्दिको १२:०० िजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७९ भर्दौ १ गते 

नर्दिको २:०० िजे

२०७९ भर्दौ २ गते नर्दिको 

२:०० िजे

परीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानशत 

गररिेछ ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगर ।
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह
निखित परीक्षा निनत र सिय उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

५.   परीक्षामा खनट्एका जिशन्धक्तले नर्दएको निरे्दशिको पूणि पालिा गिुि पिेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गर्दाि , िानहर निस्कुँ र्दा र शौचालय प्रयोग गिुि पर्दाि नभडभाड िगररकि २ (रु्दई) नमट्रको रू्दरी कायम गरी क्रमैसुँग तोनकएको स्थािमा जािुपिेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हिे, कुराकािी गिे गिुि हुँरै्दि ।

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गिुिअनघ उमे्मर्दिारले  अनििायफ रुपिा माक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लानग स्यानिट्ाइजर र खािेपािी समेत नलई आउिु पिेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लानग तोनकएको समय भन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पिेछ ।

शाखा अधिकृत उपसधिव

कोनभड - १९ संक्रमणको समयमा सुरनक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि नर्दिुपिे थप निषयहरु

राजु सत्याल प्रकाश गरुुङ्ग
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