
निकायः निज्ञापि प्रकानित निनतः २०७८/०५/१८
लि.प. कार्यक्रम प्रकालित 

लमलतिः
२०७८/१०/२३ परीक्षा केन्द्र निर्ाारण निनत :

प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

१ प्रा.१०/आ.प्र.१ आ.प्र.
प्रबन्धक, प्रालिलिक, ईिेक्ट्रि कि, 

ईिेक्ट्रि कि, १०
१३ १ १३

२ २०७८/७९प्रा.१०/२ खुिा
प्रिन्धक, प्रालिलिक, इिेक्ट्रि कि, 

इिेक्ट्रि कि, १०
९३ १ ९३

३ २०७८/७९प्र.१०/१ खुिा
सह-लिरे्दिक, प्रिासि, प्रिासि, 

प्रिासि, १०

२०७८ फागुि ११ गते 

लर्दिको २:०० बजे

२०७८ फागुि १२ गते 

लर्दिको २:०० बजे
१३८

श्री एिलसए (NCA) किेज अफ 

मेिेजमेण्ट, अिुपमागय, मीिभिि ।
१ १३८

४ प्र.७/आ.प्र.५ आ.प्र.
प्रिासकीर् अलिकृत, प्रिासि, 

प्रिासि, प्रिासि, ७

२०७८ फागुि १४ गते 

लिहािको ७:३० बजे
३३ १ ३३

५ प्र.७/आ.प्र.६ आ.प्र.
िेखा अलिकृत, प्रिासि, िेखा, िेखा, 

७

२०७८ फागुि १५ गते 

लिहािको ७:३० बजे
३२ १ ३२

६ प्रा.८/आ.प्र.४ आ.प्र.
सहार्क प्रबन्धक, प्रालिलिक, 

ईिेक्ट्रि कि, ईिेक्ट्रि कि, ८
१८० १ १८०

७ २०७८/७९प्रा.८/७ खुिा
सहार्क प्रिन्धक, प्रालिलिक, 

इिेक्ट्रि कि, इिेक्ट्रि कि, ८
९१ १ ९१

२०७८ फागुि ११ गते 

लिहािको ७:३० बजे 

(संरु्क्त पत्र)

२०७८ फागुि १२ गते 

लिहािको ७:३० बजे 

(संरु्क्त पत्र)

श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर ।

२०७८ फागुि १३ गते 

लिहािको ७:३० बजे 

(संरु्क्त पत्र)

श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर ।

२०७८ फागुि १३ गते 

लर्दिको २:०० बजे (संरु्क्त 

पत्र)

२०७८ फागुि १४ गते 

लर्दिको २:०० बजे 

(संरु्क्त पत्र)

श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर ।

कोलभड - १९ संक्रमणका कारण स्थलगत रहेको प्रानर्करणको पूिय प्रकालित लिज्ञापि अिुसार रे्दहार् बमोलजमका पर्दहरुको आ.प्र., खुिा तथा समािेिी  तफय को लिलभन्न पर्दको लिक्ट्खत परीक्षाको परीक्षा केन्द्र रे्दहार् 

बमोलजम लििायरण गररएको हुँर्दा सम्बक्ट्न्धत सबैको जािकारीका िालग र्ो सूचिा प्रकालित गररएको छ । कोलभड-१९ संक्रमण भएका उमे्मर्दिारहरुको िालग अिग परीक्षा केन्द्र रहिे हुँर्दा परीक्षा िुरु हिुभन्दा कम्तीमा ३ 

(तीि) घण्टा अगािै िेपाि लिर््दरु्त प्रालिकरणमा अलििार्य रुपमा जािकारी लर्दिु पिेछ ।

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

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोि िं.

िोक सेिा आयोग

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था िहािािा

परीक्षा संचािि िािा

आ.प्र., िुिा र सिािेिी प्रनतयोनगतात्मक निखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्ाारण गररएको सम्बन्धी सूचिा

श्री िेपाि निद्युत प्रानर्करण २०७८/१०/२८
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह, उपसिूह, तह

निखित परीक्षा निनत सिय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

८ २०७८/७९प्र.८/५ आ.ज.
सहार्क लिरे्दिक, प्रिासि, प्रिासि, 

प्रिासि, ८

२०७८ फागुि १६ गते 

लर्दिको २:०० बजे
२८ १ २८

९ २०७८/७९प्र.८/६ मलहिा
चार्यडय एकाउणे्टण्ट, प्रिासि, िेखा, 

चार्यडय एकाउणे्टन्सी, ८

२०७८ फागुि १७ गते 

लर्दिको २:०० बजे
५ १ ५

१० प्रा.७/आ.प्र.७ आ.प्र.
ईलिलिर्र, प्रालिलिक, ईिेक्ट्रि कि, 

ईिेक्ट्रि कि, ७

२०७८ फागुि १६ गते 

लिहािको ७:३० बजे

२०७८ फागुि १७ गते 

लिहािको ७:३० बजे
२७ श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर । १ २७

११ प्रा.३/आ.प्र.२६ आ.प्र.
ईिेक्ट्रि लसर्ि, प्रालिलिक, 

ईिेक्ट्रि कि, ईिेक्ट्रि कि, ३

२०७८ फागुि १८ गते 

लिहािको ७:३० बजे
- ९९ श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर । १ ९९

१२ प्रा.५/आ.प्र.१८ आ.प्र.
सुपरभाईजर, प्रालिलिक, लसलभि, 

लसलभि, ५
- ११ श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर । १ ११

१३ प्र.३/आ.प्र.२५ आ.प्र.
लमर्रररडर, प्रिासि, प्रिासि, 

प्रिासि, ३
- १५ श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर । १ १५

१४ प्रा.४/आ.प्र.२३ आ.प्र. फोरमेि, प्रालिलिक, मेकालिकि, ४
२०७८ फागुि १९ गते 

लिहािको ७:३० बजे
- १८ श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर । १ १८

१५ प्रा.५/आ.प्र.१७ आ.प्र.
सुपरभाईजर, प्रालिलिक, मेकालिकि, 

५

२०७८ फागुि १९ गते 

लर्दिको २:०० बजे
- १९ श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर । १ १९

१६ प्रा.४/आ.प्र.२४ आ.प्र.
फोरमेि डि ाईभर, प्रालिलिक, लिलिि, 

सिारी चािक, ४

२०७८ फागुि २० गते 

लिहािको ७:३० बजे
- ३६ श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर । १ ३६

२०७८ फागुि १८ गते 

लर्दिको २:०० बजे

२०७८ फागुि १५ गते 

लर्दिको २:०० बजे (संरु्क्त 

पत्र)

श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर ।
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह, उपसिूह, तह

निखित परीक्षा निनत सिय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

१७ प्रा.४/आ.प्र.२२ आ.प्र.
फोरमेि, प्रालिलिक, ईिेक्ट्रि कि, 

ईिेक्ट्रि कि, ४

२०७८ फागुि २० गते 

लर्दिको २:०० बजे
- २६० श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर । १ २६०

१८ प्रा.५/आ.प्र.१९ आ.प्र.
लस.हे.ईक्ट्िपमेण्ट अपे्रर्र, प्रालिलिक, 

लिलिि, सिारीचािक , ५
- १५ १ १५

१९ प्र.४/आ.प्र.२१ आ.प्र.
सहार्क िेखापाि, प्रिासि, िेखा, 

िेखा, ४
- २० १ २०

२० प्र.५/आ.प्र.१५ आ.प्र.
िेखापाि/स्टोरलकपर, प्रिासि, 

िेखा, िेखा, ५

२०७८ फागुि २१ गते 

लर्दिको २:०० बजे
- ३१५ श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर । १ ३१५

२१ प्र.४/आ.प्र.२० आ.प्र.
लसलिर्र लमर्रररडर , प्रिासि, 

प्रिासि, प्रिासि, ४

२०७८ फागुि २२ गते 

लिहािको ७:३० बजे
- ६१ श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर । १ ६१

२२ प्र.५/आ.प्र.१४ आ.प्र.
लमर्रररलडङ सुपरभाईजर , प्रिासि, 

प्रिासि, प्रिासि, ५

२०७८ फागुि २२ गते 

लर्दिको २:०० बजे
- ४३९

श्री एसइए (SEA) इलिलिर्ररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथिी ।
१ ४३९

२३ प्रा.६/आ.प्र.११ आ.प्र.
सहार्क ईलिलिर्र, प्रालिलिक, 

ईिेक्ट्रि कि, ईिेक्ट्रि कि, ६

२०७८ फागुि २४ गते 

लिहािको ७:३० बजे
२९५ १ २९५

२४ प्रा.६/आ.प्र.१२ आ.प्र.
सहार्क ईलिलिर्र, प्रालिलिक, 

मेकालिकि, , ६

२०७८ फागुि २५ गते 

लिहािको ७:३० बजे
२० १ २०

२५ प्रा.६/आ.प्र.१३ आ.प्र.
सहार्क ईलिलिर्र, प्रालिलिक, 

लसलभि, लसलभि, ६

२०७८ फागुि २६ गते 

लिहािको ७:३० बजे
१२ १ १२

२६ प्रा.५/आ.प्र.१६ आ.प्र.
सुपरभाईजर, प्रालिलिक, ईिेक्ट्रि कि, 

ईिेक्ट्रि कि, ५

२०७८ फागुि २३ गते 

लर्दिको २:०० बजे
- ४३४ श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर । १ ४३४

२०७८ फागुि २१ गते 

लिहािको ७:३० बजे
श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर ।

२०७८ फागुि २३ गते 

लिहािको ७:३० बजे 

(संरु्क्त पत्र)

श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर ।
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह, उपसिूह, तह

निखित परीक्षा निनत सिय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

२००

श्री मिमोहि मेमोररर्ि किेज, 

बािाजु ।

(जिमैत्री अस्ताि सुँगै)

१ २००

२००
श्री मिमोहि मेमोररर्ि किेज, 

सोह्रखुटे्ट ।
२०१ ४००

२०० श्री रं्गाि मा.लि. रं्गाि । ४०१ ६००

२०० श्री नू्य लमलिलिर्म किेज, सुकेिारा ६०१ ८००

२००
श्री सगरमाथा मक्ट्िपि किेज, 

लडक्ट्ििजार ।
८०१ १०००

४००
श्री एसइए (SEA) इलिलिर्ररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथिी ।
१००१ १४००

३५७ श्री एक्ट्म्बसि किेज, िर्ाुँ िािेश्वर । १४०१ बाुँकी सबै

२००
श्री पासाङ्ग ल्हामु िेपाय मेमोररर्ि 

किेज, सामाखुिी  ।
१ २००

२००
श्री ररिार्न्स इन्टरिेििि किेज, 

गोपीकृष्ण हि िलजक, चािलहि
२०१ ४००

३८९
श्री लपइए (PEA) एिोलसर्सि, जेलसस 

मागय, थापाथिी ।
४०१ बाुँकी सबै

२९ २०७८/७९प्र.७/११
खुिा तथा 

मलहिा

समाजिास्त्री, प्रिासि, लिलिि, 

समाजिास्त्र, ७

२०७८ फागुि २७ गते 

लर्दिको २:०० बजे
१२८ १ १२८

३० २०७८/७९प्र.७/१२ खुिा
अथयिास्त्री, प्रिासि, लिलिि, 

अथयिास्त्र, ७

२०७८ फागुि २८ गते 

लर्दिको २:०० बजे
४० १ ४०

२८ २०७८/७९प्र.७/१०
खुिा तथा 

समािेिी
िेखा अलिकृत, प्रिासि, िेखा, ७

२०७८ फागुि २६ गते 

लर्दिको २:०० बजे

श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर ।

२०७८ फागुि २५ गते 

लर्दिको २:०० बजे
२७ २०७८/७९प्र.७/९

खुिा तथा 

समािेिी

प्रिासकीर् अलिकृत, प्रिासि, 

प्रिासि, प्रिासि, ७

२०७८ फागुि २४ गते 

लर्दिको २:०० बजे (संरु्क्त 

पत्र)
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह, उपसिूह, तह

निखित परीक्षा निनत सिय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

३१ प्रा.९/आ.प्र.२ आ.प्र.
उप प्रबन्धक, प्रालिलिक, ईिेक्ट्रि कि, 

ईिेक्ट्रि कि, ९
३० १ ३०

३२ २०७८/७९प्रा.९/३ खुिा
उप-प्रिन्धक, प्रालिलिक, इिेक्ट्रि कि, 

इिेक्ट्रि कि, ९
१३० १ १३०

३३ प्रा.९/आ.प्र.३ आ.प्र.
उप प्रबन्धक, प्रालिलिक, लसलभि, 

लसलभि, ९
३७ १ ३७

३४ २०७८/७९प्रा.९/४ आ.ज.
उप-प्रिन्धक, प्रालिलिक, लसलभि, 

लसलभि, ९
१७ १ १७

३५ प्र.६/आ.प्र.८ आ.प्र.
सहार्क प्रिासकीर् अलिकृत, 

प्रिासि, प्रिासि, प्रिासि, ६

२०७८ फागुि ३० गते 

लर्दिको २:०० बजे
२२३

श्री लपइए (PEA) एिोलसर्सि, जेलसस 

मागय, थापाथिी ।
१ २२३

३६ प्र.६/आ.प्र.९ आ.प्र.
सहार्क िेखा अलिकृत, प्रिासि, 

िेखा, िेखा, ६

२०७८ चैत्र १ गते लर्दिको 

२:०० बजे
१३४

श्री एिलसए (NCA) किेज अफ 

मेिेजमेण्ट, अिुपमागय, मीिभिि ।
१ १३४

३७ प्र.६/आ.प्र.१० आ.प्र.
सहार्क कम्प्यूर्र अलिकृत, प्रिासि, 

प्रिासि, क.अपे्रिि, ६

२०७८ चैत्र २ गते लर्दिको 

२:०० बजे
४ श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर । १ ४

२०७८ फागुि २९ गते 

लिहािको ७:३० बजे 

(संरु्क्त पत्र)

श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर ।

२०७८ फागुि ३० गते 

लिहािको ७:३० बजे 

(संरु्क्त पत्र)

श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर ।

२०७८ फागुि २९ गते 

लर्दिको २:०० बजे (संरु्क्त 

पत्र)

२०७८ फागुि २७ गते 

लिहािको ७:३० बजे 

(संरु्क्त पत्र)
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह, उपसिूह, तह

निखित परीक्षा निनत सिय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

२००

श्री मिमोहि मेमोररर्ि किेज, 

बािाजु ।

(जिमैत्री अस्ताि सुँगै)

१ २००

२००
श्री मिमोहि मेमोररर्ि किेज, 

सोह्रखुटे्ट ।
२०१ ४००

२०० श्री रं्गाि मा.लि. रं्गाि । ४०१ ६००

२०० श्री नू्य लमलिलिर्म किेज, सुकेिारा ६०१ ८००

२००
श्री सगरमाथा मक्ट्िपि किेज, 

लडक्ट्ििजार ।
८०१ १०००

२०९
श्री स्वप्न िालर्का (SV) एकेडेमी, 

बुद्धिगर ।
१००१ बाुँकी सबै

४००
श्री एसइए (SEA) इलिलिर्ररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथिी ।
१ ४००

४०० श्री एक्ट्म्बसि किेज,िर्ाुँ िािेश्वर । ४०१ ८००

४७९ श्री रत्नराज्यिक्ष्मी मा.लि.,िािेश्वर । ८०१ बाुँकी सबै

२०७८ चैत्र ४ गते लर्दिको 

२:०० बजे (संरु्क्त पत्र)

२०७८ चैत्र ५ गते लर्दिको 

२:०० बजे
३९ २०७८/७९प्रा.७/१५

खुिा तथा 

समािेिी

इलिलिर्र, प्रालिलिक, लसलभि, 

लसलभि, ७

३८ २०७८/७९प्रा.७/१३
खुिा तथा 

समािेिी

इलिलिर्र, प्रालिलिक, इिेक्ट्रि कि, 

इिेक्ट्रि कि, ७

२०७८ चैत्र ५ गते लर्दिको 

२:०० बजे
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह, उपसिूह, तह

निखित परीक्षा निनत सिय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

४० २०७८/७९प्रा.७/१४ लप.के्ष. इलिलिर्र, प्रालिलिक, मेकालिकि, ७ १५ १ १५

४१ २०७८/७९प्रा.७/१६ खुिा
सभे अलिकृत, प्रालिलिक, लसलभि, 

सभे, ७
५७ १ ५७

४२ २०७८/७९प्रा.७/१७ मलहिा
लजर्ोिलजष्ट, प्रालिलिक, लिलिि, 

लजर्ोिजी, ७
२१ १ २१

४३ २०७८/७९प्रा.७/१८ आ.ज.
िातािरणलिर्द , प्रालिलिक, लिलिि, 

िातािरण, ७
४७ १ ४७

द्रष्टब्यः 

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रिेि गिुयअलघ उमे्मर्दिारिे  माक्स िगाई आफ्िो प्रर्ोजिको िालग स्यालिर्ाइजर र खािेपािी समेत लिई आउिु पिेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको िालग तोलकएको समर् भन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पिेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रिेि गर्दाय , बालहर लिस्कुँ र्दा र िौचािर् प्रर्ोग गिुय पर्दाय लभडभाड िगररकि २ (रु्दई) लमर्रको रू्दरी कार्म गरी क्रमैसुँग तोलकएको स्थािमा जािुपिेछ ।

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

५.   परीक्षामा खलर्एका जििक्ट्क्तिे लर्दएको लिरे्दििको पूणय पाििा गिुय पिेछ ।

७. आर्ोगबार् जारी भएको संक्रिणको नििेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चािि तथा व्यिस्थापि)  सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ को पाििा गरी परीक्षा सञ्चािि गररिेछ ।

८. परीक्षाथीहरु सबैिे आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेमा िेपाि लिर््दरु्त प्रालिकरणको िेभ साइर्मा गई लिर््दरु्तीर् माध्यमबार् कोलभड सम्बन्धी स्वर्म् घोषणा फाराम अलििार्य रुपमा भिुयपिेछ ।

९. कोलभड - १९ संक्रलमत उमे्मर्दिारहरुको िालग लििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररिे भएकोिे त्यस्ता उमे्मर्दिारहरुिे आफू संक्रलमत भएको जािकारी िेपाि लिर््दरु्त प्रालिकरणमा अलिम रुपमा गराउिु पिेछ ।

कोलभड - १९ संक्रमणको समर्मा सुरलक्षत रहि परीक्षाथीिे ध्याि लर्दिुपिे थप लिषर्हरु

६. परीक्षामा सम्बक्ट्न्धत लिकार्बार् जारी भएको प्रिेि पत्र संगै आफ्िो िागररकता िा िेपाि सरकारबार् जारी भएको फोर्ो समेतको कुिै पररचयपत्र अनििाया रुपमा लिई आउिु पिेछ ।

२०७८ चैत्र ४ गते लर्दिको 

२:०० बजे (संरु्क्त पत्र)

२०७८ चैत्र ६ गते लर्दिको 

२:०० बजे
श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर ।

२०७८ चैत्र ७ गते लर्दिको 

२:०० बजे
श्री िोक सेिा आर्ोग, अिामगिर ।

१. उमे्मर्दिारिे उत्तरपुक्ट्स्तकामा कािो िसी भएको डटपेि/किि मात्र प्रर्ोग गिुयपिेछ ।

२. प्रिेि पत्र लििा कुिै पलि उमे्मर्दिारिाई परीक्षामा सक्ट्म्मलित िगराइिे हुँर्दा प्रिेिपत्र अनििाया रुपिा साथिा निई परीक्षा संचािि हुिुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा भििमा आइपुगु्नपिेछ ।

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

४. परीक्षा संचािि हिे लर्दि अप्रत्यालित लिर्दा पिय गएमा पलि आयोगको पूिा सूचिा नििा निर्ााररत परीक्षा कायाक्रि स्थलगत हिे छैि ।

५. िसु्तगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्र्दा अंिेजी ठुिो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D िेक्ट्खएको उत्तरिाई मात्र मान्यता लर्दइिे छ ।
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