
विज्ञापन प्रकावित 

विवतिः
२०७९/०९/०८

वि.प. कार्यक्रि 

प्रकावित विवतिः
२०७९/१०/२० परीक्षा केन्द्र निर्ाारण निनि :

प्रथि पत्र नििीय पत्र िृिीय पत्र देखि सम्म

१ ०१/२०७९/८० आ.प्र.
िाखा अविकृत, प्रिासन, िेखा, 

६
४ १००१ १००४

२ ०२/२०७९/८० ििेिी
िाखा अविकृत, प्रिासन, िेखा, 

६
२९ २००१ २०२९

३ ०३/२०७९/८०
खुिा तथा 

सिािेिी

िरिष्ठ सहार्क, प्रिासन, 

प्रिासन, ५

२०७९ फागुन १६ गते 

विहानको ८:०० िजे
४३५

श्री प्रोफेसनि इनवगल्ड 

एकेडेिी (PEA), िी ब्लक (B 

Block), थापाथिी ।

३००१ ३४३५

४ ०४/२०७९/८०
खुिा तथा 

दवित
िरिष्ठ सहार्क, प्रिासन, िेखा, ५

२०७९ फागुन १७ गते 

विहानको ८:०० िजे
१३०

श्री िोक सेिा आर्ोग, 

अनािनगि ।
४००१ ४१३०

५ ०५/२०७९/८०
खुिा तथा 

सिािेिी

कम्प्युटि सहार्क, प्राविविक, 

प्राविविक, ५

२०७९ फागुन १८ गते 

विहानको ८:०० िजे

२०७९ फागुन १८ गते 

विहानको ९:३० िजे
- ३१०

श्री िोक सेिा आर्ोग, 

अनािनगि ।
५००१ ५३१०

२०७९ फागुन १२ गते 

विहानको ८:०० िजे 

(संरु्क्त पत्र)

२०७९ फागुन १३ गते 

विहानको ८:०० िजे 

(संरु्क्त पत्र)

२०७९ फागुन १४ गते 

विहानको ८:०० िजे 

(संरु्क्त पत्र)

श्री िोक सेिा आर्ोग, 

अनािनगि ।

२०७९ फागुन १५ गते 

विहानको ८:०० िजे 

(संरु्क्त पत्र)

-

निनिटेडको पूिय प्रकावित विज्ञापन अनुसाि आ.प्र., खुिा तथा सिािेिी तफय को प्रवतर्ोवगतात्मक विखखत पिीक्षाको परीक्षा केन्द्र देहार् ििोवजि वनिायिण गरिएको हुँदा सम्बखित सिैको जानकािीको िावग र्ो सूचना प्रकावित गरिएको छ ।  

कोविड-१९ संक्रिण िएका उमे्मदिािहरुको िावग वििेष पिीक्षा केन्द्र िहने हुँदा पिीक्षा िुरु हनिन्दा कम्तीिा ३ (तीन) घण्टा अगािै श्री नेपाि पाििहन तथा गोदाि व्यिस्था कम्पनी विविटेडिा अवनिार्य रुपिा जानकािी वदनु पनेछ ।

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ िह

निखिि परीक्षा निनि र सिय

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

िोक सेिा आयोग

सुरक्षा निकाय िथा संगनिि संस्था िहाशािा

परीक्षा संचािि शािा

आ.प्र, िुिा िथा सिािेशी िर्ा को निखिि परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्ाारण गररएको सम्बिर्ी सूचिा

वनकार्िः
श्री िेपाि पारिहि िथा गोदाि व्यिस्था 

कम्पिी निनिटेड
२०७९/१०/२४
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प्रथि पत्र नििीय पत्र िृिीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ िह

निखिि परीक्षा निनि र सिय

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

द्रष्टब्यः  

१.   पिीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुयअवघ उमे्मदिाििे  अनििाया रुपिा िाक्स िगाई आफ्नो प्रर्ोजनको िावग स्यानिटाइजर र िािेपािी सिेत विई आउनु पनेछ।

२.   पिीक्षाथी पिीक्षाको िावग तोवकएको सिर् िन्दा १ घण्टा अगािै पिीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   पिीक्षाथीहरु पिीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गदाय, िावहि वनस्कुँ दा ि िौचािर् प्रर्ोग गनुय पदाय विडिाड नगरिकन २ (दुई) निटरको दूरी कायि गिी क्रिैसुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।

४.   पिीक्षाथीहरु सिूहिा िेिा हने, कुिाकानी गने गनुय हुँदैन । 

५.   पिीक्षािा खवटएका जनिखक्तिे वदएको वनदेिनको पूणय पािना गनुय पनेछ ।

प्रकाश गुरुङ्ग

उपसनचिशािा अनर्कृि

१. उमे्मदिाििे उत्तिपुखिकािा कािो िसी भएको डटपेि/किि िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ ।

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मदिाििाई पिीक्षािा सखम्मवित नगिाइने हुँदा प्रिेशपत्र अनििाया रुपिा साथिा निई परीक्षा संचािि हुिुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै पिीक्षा ििनिा आइपुगु्नपनेछ ।

३. पिीक्षा ििनिा झोिा, िोबाइि र्ोि िथा अन्य इिोक्ट्र ोनिक्स नडभाइसहरु िैजाि निषेर् गरिएको छ ।

४. पिीक्षा संचािन हने वदन अप्रत्यावित विदा पनय गएिा पवन आयोगको पूिा सूचिा नििा निर्ााररि परीक्षा कायाक्रि स्थवगत हने छैन ।

५. ििुगत िहउत्ति (Multiple Choice) प्रश्नको उत्ति िेख्दा अंगे्रजी ठुिो अक्षि (Capital Letter)िा  A, B, C, D िेखखएको उत्तििाई िात्र िान्यता वदइने छ ।

६. पिीक्षािा सम्बखित वनकार्िाट जािी िएको प्रिेि पत्र संगै आफ्नो नागरिकता िा नेपाि सिकाििाट जािी िएको फोटो सिेतको कुनै पररचयपत्र अनििाया रुपिा विई आउनु पनेछ ।

७. आर्ोगिाट जािी िएको संक्रिणको निशेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चािि िथा व्यिस्थापि)  सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संिोिन) को पािना गिी पिीक्षा सञ्चािन गरिनेछ ।

८. पिीक्षाथीहरु सिैिे आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको िािेिा श्री नेपाि पाििहन तथा गोदाि व्यिस्था कम्पनी विविटेडको िेि साइटिा गई विद्यतीर् िाध्यििाट कोविड सम्बिी स्वर्ि् घोषणा फािाि अवनिार्य रुपिा िनुयपनेछ ।

९. कोविड - १९ संक्रवित उमे्मदिािहरुको िावग वििेष पिीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गरिने िएकोिे त्यिा उमे्मदिािहरुिे आफू संक्रवित िएको जानकािी श्री नेपाि पाििहन तथा गोदाि व्यिस्था कम्पनी विविटेडिा अवग्रि रुपिा गिाउनु पनेछ ।

कोनभड - १९ संक्रिणको सियिा सुरनक्षि रहि परीक्षाथीिे ध्याि नदिुपिे थप निषयहरु

राजु सत्याि
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