
निकायः निज्ञापि प्रकानित निनतः २०७६/११/०२
नि.प. काययक्रि प्रकानित 

निनतः
२०७८/०३/३१ परीक्षा केन्द्र निर्ाारण निनि

प्रथि पत्र नििीय पत्र देखि सम्म

१ प्रा.१०/आ.प्र.२ आ.प्र.
प्रबन्धक, प्रानिनिक, इिेक्ट्रि कि, 

इिेक्ट्रि कि, १०
12 १ सबै

२ २०७६।७७ प्रा.१०/२ आ.ज.
प्रिन्धक, प्रानिनिक, इिेक्ट्रि कि, 

इिेक्ट्रि कि, १०
11 १ सबै

३ प्र.१०/आ.प्र.१ आ.प्र. सह–निरे्दिक, प्रिासि, िेखा, १०
२०७८ साउि २० गते 

निहािको ७:३० बजे
4 १ सबै

४ २०७६।७७ प्र.१०/१ िनहिा
सह–निरे्दिक, प्रिासि, प्रिासि, 

प्रिासि, १०

२०७८ साउि २१ गते 

निहािको ७:३० बजे
23 १ सबै

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा निकाय िथा संगनिि संस्था िहाशािा

परीक्षा संचालि शािा

आ.प्र., िुला र सिावेशी प्रनियोनगिात्मक परीक्षा केन्द्र निर्ाारण गररएको सूचिा

श्री िेपाल नवद्युि प्रानर्करण २०७८/०४/१२

प्रानर्करणको पूिय प्रकानित निज्ञापि अिुसार रे्दहाय बिोनजिका पर्दहरुको िुला िथा सिावेशी  िर्ा को नलखिि परीक्षाको परीक्षा केन्द्र रे्दहाय बिोनजि नििायरण गररएको हुँर्दा सम्बक्ट्न्धत सबैको जािकारीको 

िानग यो सूचिा प्रकानित गररएको छ ।

क्र.सं. नवज्ञापि िं. नकनसि पद, सेवा, सिूह, उपसिूह, िह
नलखिि परीक्षा निनि सिय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल िं.

२०७८ साउि १९ गते 

निहािको ७:३० बजे

(संयुक्त पत्र)

२०७८ साउि २० गते 

निहािको ७:३० बजे

(संयुक्त पत्र)

श्री िोक सेिा आयोग, अिाििगर ।

२०७८ साउि १९ गते 

निहािको ७:३० बजे

(संयुक्त पत्र)

श्री िोक सेिा आयोग, अिािगर ।
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प्रथि पत्र नििीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. नवज्ञापि िं. नकनसि पद, सेवा, सिूह, उपसिूह, िह
नलखिि परीक्षा निनि सिय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल िं.

५ प्र.५/आ.प्र.१६ आ.प्र.
निटरररनिङ्ग सुपरभाईजर , 

प्रिासि, प्रिासि, प्रिासि, ५

२०७८ साउि २२ गते 

निहािको ७:३० बजे
- 373 श्री िोक सेिा आयोग, अिािगर । १ सबै

६ प्रा.५/आ.प्र.१८ आ.प्र.
सुपरभाईजर , प्रानिनिक, 

इिेक्ट्रि कि, इिेक्ट्रि कि, ५

२०७८ साउि २३ गते 

निहािको ११:०० बजे
- 237 श्री िोक सेिा आयोग, अिािगर । १ सबै

७ प्र.९/आ.प्र.३ आ.प्र.
उप–निरे्दिक, प्रिासि, प्रिासि, 

प्रिासि, ९

२०७८ साउि २५ गते 

निहािको ७:३० बजे
5 श्री िोक सेिा आयोग, अिािगर । १ सबै

८ प्र.९/आ.प्र.४ आ.प्र. उप–निरे्दिक, प्रिासि, िेखा, ९ 6 १ सबै

९ २०७६।७७ प्र.९/३ खुिा उपनिरे्दिक, प्रिासि, िेखा, ९ 70 १ सबै

१० प्र.६/आ.प्र.१२ आ.प्र.

सहायक कम्प्युटर अनिकृत, 

प्रिासि, प्रिासि, कम्प्युटर 

अपरेिि, ६

२०७८ साउि २६ गते 

निहािको ७:३० बजे
4 १ सबै

११ प्र.६/आ.प्र.१० आ.प्र.
 सहायक प्रिासकीय अनिकृत, 

प्रिासि, प्रिासि, प्रिासि, ६

२०७८ साउि २७ गते 

निहािको ७:३० बजे
134 १ सबै

१२ प्र.६/आ.प्र.११ आ.प्र.
सहायक िेखा अनिकृत, प्रिासि, 

िेखा, ६

२०७८ साउि २८ गते 

निहािको ७:३० बजे
107 १ सबै

२०७८ साउि २४ गते 

निहािको ७:३० बजे (संयुक्त 

पत्र)
२०७८ साउि २६ गते 

निहािको ७:३० बजे

(संयुक्त पत्र)

श्री िोक सेिा आयोग, अिािगर ।

२०७८ साउि २५ गते 

निहािको ७:३० बजे

(संयुक्त पत्र)

श्री िोक सेिा आयोग, अिािगर ।
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प्रथि पत्र नििीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. नवज्ञापि िं. नकनसि पद, सेवा, सिूह, उपसिूह, िह
नलखिि परीक्षा निनि सिय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल िं.

१३ प्रा.५/आ.प्र.२० आ.प्र.
सुपरभाईजर , प्रानिनिक, नसनभि, 

नसनभि, ५

२०७८ साउि २७ गते 

निहािको ७:३० बजे
- 10 श्री िोक सेिा आयोग, अिािगर । १ सबै

१४ प्रा.९/आ.प्र.५ आ.प्र.
उप–प्रबन्धक, प्रानिनिक, 

इिेक्ट्रि कि, इिेक्ट्रि कि, ९
16 १ सबै

१५ २०७६।७७ प्रा.९/४ ििेसी
उप प्रिन्धक, प्रानिनिक, 

इिेक्ट्रि कि, इिेक्ट्रि कि, ९
28 १ सबै

१६ २०७६।७७ प्रा.९/५ खुिा
उप प्रिन्धक, प्रानिनिक, नसनभि, 

नसनभि, ९

२०७८ साउि ३० गते 

निहािको ११:०० बजे
56 श्री िोक सेिा आयोग, अिािगर । १ सबै

१७ प्रा.५/आ.प्र.२१ आ.प्र.
नस.हे.इक्ट्िपिेन्ट अपे्रटर, प्रानिनिक, 

निनिि, सिारी चािक, ५

२०७८ साउि ३० गते 

निहािको ११:०० बजे
- 6 श्री िोक सेिा आयोग, अिािगर । १ सबै

१८ २०७६।७७ प्रा.८/६ ििेसी
सहायक प्रिन्धक, प्रानिनिक, 

इिेक्ट्रि कि, इिेक्ट्रि कि, ८

२०७८ साउि ३२ गते 

निहािको ७:३० बजे
20 १ सबै

१९ २०७६।७७ प्रा.८/७ खुिा
सहायक प्रिन्धक, प्रानिनिक, 

नसनभि, नसनभि, ८

२०७८ भर्दौ १ गते निहािको 

७:३० बजे
19 १ सबै

२० प्रा.५/आ.प्र.१९ आ.प्र.
सुपरभाईजर , प्रानिनिक, 

िेकानिकि, ५

२०७८ साउि ३१ गते 

निहािको ७:३० बजे
- 11 श्री िोक सेिा आयोग, अिािगर । १ सबै

२१ प्र.७/आ.प्र.६ आ.प्र.
प्रिासकीय अनिकृत, प्रिासि, 

प्रिासि, प्रिासि, ७

२०७८ भर्दौ ३ गते 

निहािको ७:३० बजे
33 १ सबै

२२ प्र.७/आ.प्र.७ आ.प्र. िेखा अनिकृत, प्रिासि, िेखा, ७
२०७८ भर्दौ ४ गते 

निहािको ७:३० बजे
30 १ सबै

२३ प्र.५/आ.प्र.१७ आ.प्र.
िेखापाि/स्टोरनकपर, प्रिासि, 

िेखा, ५

२०७८ भर्दौ ५ गते निहािको 

७:३० बजे
- 185 श्री िोक सेिा आयोग, अिािगर । १ सबै

२०७८ साउि २८ गते 

निहािको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७८ साउि २९ गते 

निहािको ७:३० बजे

(संयुक्त पत्र)

श्री िोक सेिा आयोग, अिािगर ।

श्री िोक सेिा आयोग, अिािगर ।

२०७८ भर्दौ २ गते निहािको 

७:३० बजे

(संयुक्त पत्र)

श्री िोक सेिा आयोग, अिािगर ।

२०७८ साउि ३१ गते 

निहािको ७:३० बजे

(संयुक्त पत्र)
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प्रथि पत्र नििीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. नवज्ञापि िं. नकनसि पद, सेवा, सिूह, उपसिूह, िह
नलखिि परीक्षा निनि सिय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल िं.

200
श्री केन्ट (Kennt) किेज अफ टेक्नोिोजी 

एण्ड िेिेजिेण्ट, बुद्धिगर ।
१ २००

200
श्री एसइए (SEA) इनिनियररङ्ग एकेिेिी, 

थापाथिी ।
२०१ ४००

200 श्री रत्नराज्यिक्ष्मी िा.नि., िािेश्वर । ४०१ ६००

200 श्री क्याक्ट्ियि किेज, गहिापोखरी । ६०१ ८००

200 श्री िहेन्द्र भिि िा.नि., सािोगौचरण । ८०१ १०००

247
श्री िििोहि िेिोररयि किेज, बािाजु ।

(जििैत्री अस्ताि सुँगै)
१००१ १२४७

200
श्री पासाङ्ग ल्हािु िेपाय िेिोररयि किेज 

(Bachelor Block), सािाखुिी  ।
१ २००

200 श्री नसग्मा किेज, सोह्रखुटे्ट । २०१ ४००

200
श्री भाइब्राण्ट (Vibrant) इनिचु्यट, नू्य 

प्लाजा, पुतिीसिक
४०१ ६००

120
श्री एिनसए (NCA) किेज अफ िेिेजिेण्ट, 

अिुपिागय, िीिभिि ।
६०१ ७२०

२६ २०७६।७७ प्र.७/१० िनहिा
कािूि अनिकृत, प्रिासि, प्रिासि, 

कािूि, ७

२०७८ भर्दौ ८ गते नर्दिको 

२:३० बजे
6 श्री िोक सेिा आयोग, अिािगर । १ ६

२०७८ भर्दौ ५ गते नर्दिको 

२:३० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७८ भर्दौ ६ गते नर्दिको 

२:३० बजे

२०७८ भर्दौ ७ गते नर्दिको 

२:३० बजे

२४ २०७६।७७ प्र.७/८
खुिा तथा 

सिािेिी

प्रिासकीय अनिकृत, प्रिासि, 

प्रिासि, प्रिासि, ७

२५ २०७६।७७ प्र.७/९
खुिा तथा 

सिािेिी
िेखा अनिकृत, प्रिासि, िेखा, ७
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प्रथि पत्र नििीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. नवज्ञापि िं. नकनसि पद, सेवा, सिूह, उपसिूह, िह
नलखिि परीक्षा निनि सिय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल िं.

२७ प्रा.६/आ.प्र.१३ आ.प्र.
सहायक इनिनियर, प्रानिनिक, 

इिेक्ट्रि कि, इिेक्ट्रि कि, ६

 २०७८ भर्दौ ११ गते 

निहािको ७:३० बजे
206 १ सबै

२८ प्रा.६/आ.प्र.१४ आ.प्र.
सहायक इनिनियर, प्रानिनिक, 

िेकानिकि, ६

 २०७८ भर्दौ १२ गते 

निहािको ७:३० बजे
10 १ सबै

२९ प्रा.६/आ.प्र.१५ आ.प्र.
सहायक इनिनियर, प्रानिनिक, 

नसनभि, नसनभि, ६

 २०७८ भर्दौ १३ गते 

निहािको ७:३० बजे
11 १ सबै

३० प्रा.७/आ.प्र.८ आ.प्र.
इनिनियर, प्रानिनिक, इिेक्ट्रि कि, 

इिेक्ट्रि कि, ७

 २०७८ भर्दौ १४ गते 

निहािको ७:३० बजे
26 १ सबै

३१ प्रा.७/आ.प्र.९ आ.प्र.
इनिनियर, प्रानिनिक, नसनभि, 

नसनभि, ७

 २०७८ भर्दौ १५ गते 

निहािको ७:३० बजे
1 १ सबै

 २०७८ भर्दौ ९ गते निहािको 

७:३० बजे

(संयुक्त पत्र)

श्री िोक सेिा आयोग, अिािगर ।

  २०७८ भर्दौ १३ गते 

निहािको ७:३० बजे

(संयुक्त पत्र)

श्री िोक सेिा आयोग, अिािगर ।
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प्रथि पत्र नििीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. नवज्ञापि िं. नकनसि पद, सेवा, सिूह, उपसिूह, िह
नलखिि परीक्षा निनि सिय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल िं.

200 श्री िििोहि िेिोररयि किेज, सोह्रखुटे्ट । १ २००

200 श्री िन्दी िा.नि., िक्साि । २०१ ४००

200 श्री टंगाि िा.नि. टंगाि । ४०१ ६००

200 श्री क्याक्ट्ियि किेज, गहिापोखरी । ६०१ ८००

200 श्री नििपुरी िा.नि., िहाराजगि । ८०१ १०००

200 श्री नू्य निनिनियि किेज, सुकेिारा १००१ १२००

175
श्री सूयोर्दय िाध्यनिक निद्यािय, 

निल्लीबजार ।
१२०१ १३७५

200
श्री केन्ट (Kennt) किेज अफ टेक्नोिोजी 

एण्ड िेिेजिेण्ट, बुद्धिगर ।
१ २००

275 श्री िहेन्द्र भिि िा.नि., सािोगौचरण । २०१ ४७५

200
श्री पासाङ्ग ल्हािु िेपाय िेिोररयि किेज 

(Bachelor Block), सािाखुिी  ।
१ २००

200 श्री नसग्मा किेज, सोह्रखुटे्ट । २०१ ४००

200
श्री भाइब्राण्ट (Vibrant) इनिचु्यट, नू्य 

प्लाजा, पुतिीसिक
४०१ ६००

200 श्री रत्नराज्यिक्ष्मी िा.नि., िािेश्वर ।  A ६०१ ८००

200 श्री रत्नराज्यिक्ष्मी िा.नि., िािेश्वर ।  B ८०१ १०००

97 १००१ १०९७

३५ २०७६।७७ प्रा.७/१४ िनहिा
सभे अनिकृत, प्रानिनिक, नसनभि, 

सभे, ७

२०७८ भर्दौ १८ गते नर्दिको 

२:३० बजे
19 १ १९

३६ २०७६।७७ प्रा.७/१५
खुिा तथा 

िनहिा

इनिनियर, प्रानिनिक, कम्प्युटर 

इनिनियररङ्ग, ७

२०७८ भर्दौ १८ गते नर्दिको 

२:३० बजे
190 श्री स्वप्न िानटका (SV) एकेिेिी, बुद्धिगर । १ १९०

२०७८ भर्दौ १७ गते नर्दिको 

२:३० बजे

२०७८ भर्दौ १७ गते नर्दिको 

२:३० बजे

इनिनियर, प्रानिनिक, िेकानिकि, 

७

खुिा तथा 

ििेसी

इनिनियर, प्रानिनिक, नसनभि, 

नसनभि, ७

२०७८ भर्दौ १६ गते नर्दिको 

२:३० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७६।७७ प्रा.७/१२३३

३२ २०७६।७७ प्रा.७/१३
खुिा तथा 

सिािेिी

श्री एिनसए (NCA) किेज अफ िेिेजिेण्ट, 

अिुपिागय, िीिभिि ।

२०७८ भर्दौ १८ गते नर्दिको 

२:३० बजे
३४ २०७६।७७ प्रा.७/११

खुिा तथा 

सिािेिी

इनिनियर, प्रानिनिक, इिेक्ट्रि कि, 

इिेक्ट्रि कि, ७
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प्रथि पत्र नििीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. नवज्ञापि िं. नकनसि पद, सेवा, सिूह, उपसिूह, िह
नलखिि परीक्षा निनि सिय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल िं.

द्रष्टब्यः  

१.   परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिुयअनि उमे्मर्दिारिे  िाक्स िगाई आफ्िो प्रयोजिको िानग स्यानिटाइजर र खािेपािी सिेत निई आउिु पिेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको िानग तोनकएको सिय भन्दा १ िण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पिेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गर्दाय, बानहर निस्कुँ र्दा र िौचािय प्रयोग गिुय पर्दाय नभिभाि िगररकि २ (रु्दई) निटरको रू्दरी कायि गरी क्रिैसुँग तोनकएको स्थाििा जािुपिेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा भेिा हिे, कुराकािी गिे गिुय हुँरै्दि । 

५.   परीक्षािा खनटएका जििक्ट्क्तिे नर्दएको निरे्दििको पूणय पाििा गिुय पिेछ ।

 

कोनभि - १९ संक्रिणको सियिा सुरनक्षत रहि परीक्षाथीिे ध्याि नर्दिुपिे थप निषयहरु

राजु सत्याल नारायणप्रसाद ज्ञवाली

शाखा अधिकृत उपसधिव

९. कोनभि - १९ संक्रनित उमे्मर्दिारहरुको िानग नििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररिे भएकोिे त्यस्ता उमे्मर्दिारहरुिे आफू संक्रनित भएको जािकारी िेपाि निर््दयुत प्रानिकरणिा अनिि रुपिा गराउिु पिेछ ।

३. परीक्षा भिििा झोला, िोबाइल र्ोि िथा अन्य इलोक्ट्र ोनिक्स निभाइसहरु लैजाि निषेर् गररएको छ ।

४. परीक्षा संचािि हिे नर्दि अप्रत्यानित निर्दा पिय गएिा पनि आयोगको पूवा सूचिा नविा निर्ााररि परीक्षा कायाक्रि स्थनगत हिे छैि ।

५. िसु्तगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्र्दा अंिेजी ठुिो अक्षर (Capital Letter)िा  A, B, C, D िेक्ट्खएको उत्तरिाई िात्र िान्यता नर्दइिे छ ।

६. परीक्षािा सम्बक्ट्न्धत निकायबाट जारी भएको प्रिेि पत्र संगै आफ्िो िागररकता िा िेपाि सरकारबाट जारी भएको फोटो सिेतको कुिै पररचयपत्र अनिवाया रुपिा निई आउिु पिेछ ।

७. आयोगबाट जारी भएको संक्रिणको नवशेष अवस्थािा परीक्षा (सञ्चालि िथा व्यवस्थापि)  सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ को पाििा गरी परीक्षा सञ्चािि गररिेछ ।

८. परीक्षाथीहरु सबैिे आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेिा िेपाि निर््दयुत प्रानिकरणको िेभ साइटिा गई निद्यतीय िाध्यिबाट कोनभि सम्बन्धी स्वयि् िोषणा फाराि अनििायय रुपिा भिुयपिेछ ।

१. उमे्मर्दिारिे उत्तरपुक्ट्स्तकािा कालो िसी भएको िटपेि/कलि िात्र प्रयोग गिुयपिेछ ।

२. प्रिेि पत्र नििा कुिै पनि उमे्मर्दिारिाई परीक्षािा सक्ट्म्मनित िगराइिे हुँर्दा प्रवेशपत्र अनिवाया रुपिा साथिा नलई परीक्षा संचालि हुिुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगावै परीक्षा भिििा आइपुगु्नपिेछ ।
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