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प्रथम पत्र लितीर् पत्र तृतीर् पत्र देखि सम्म

१ २/२०७८-०७९ खुला

शाखा अधिकृत (लेखा), 

प्रशासन, लेखा, रा.प.तृतीय 

शे्रणी सरह

२०७८ चैत्र ६ गते 

धिनको २:०० बजे

२०७८ चैत्र ७ गते 

धिनको २:०० बजे

२०७८ चैत्र ८ गते 

धिनको २:०० बजे
४१

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ ४१

२ ५/२०७८-०७९
खुला तथा 

मधहला

खररिार (कम्प्युटर), प्रशासन, 

धवधवि, रा.प.अनं. धितीय शे्रणी 

सरह

२०७८ चैत्र १० गते 

धवहानको ७:३० बजे
- १३० १ १३०

३ ६/२०७८-०७९ खुला

खररिार (पे्रस), प्रशासन, 

धवधवि, रा.प.अनं. धितीय शे्रणी 

सरह

२०७८ चैत्र ११ गते 

धवहानको ७:३० बजे
- १३ १ १३

४ ४/२०७८-०७९ खुला

खररिार (लेखा), प्रशासन, 

लेखा, रा.प.अनं. धितीय शे्रणी 

सरह

२०७८ चैत्र १४ गते 

धवहानको ७:३० बजे

२०७८ चैत्र १५ गते 

धवहानको ७:३० बजे
- १२६

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ १२६

५ ३/२०७८-०७९ खुला

नायब सुब्बा (लेखा), प्रशासन, 

लेखा, रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी 

सरह

२०७८ चैत्र १६ गते 

धवहानको ७:३० बजे

२०७८ चैत्र १७ गते 

धवहानको ७:३० बजे
- १०६

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ १०६

िोक सेवा आर्ोग

सुरक्षा लिकार् तथा संगलित संस्था महािािा

परीक्षा संचािि िािा

िुिा तथा समावेिी तर्य को लिखित परीक्षा कार्यक्रम लिर्ायरण गररएको सम्बन्धी सूचिा

लिकार्िः श्री िेपाि प्रज्ञा प्रलतष्ठाि सेवा आर्ोग

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।

लवज्ञापि प्रकालित लमलतिः

२०७८ चैत्र ९ गते 

धवहानको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

प्रलतष्ठाि सेवा आर्ोगको पूवव प्रकाधशत धवज्ञापन अनुसार खुला तथा समावेशी तर्व को प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षा कायवक्रम िेहाय बमोधजम धनिावरण गररएको हुँिा सम्बखित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाधशत गररएको छ । 

कोधिड-१९ संक्रमण िएका उमे्मिवारहरुको लाधग धवशेष परीक्षा केन्द्र रहने हुँिा परीक्षा शुरु हनिन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगावै नेपाल प्रज्ञा प्रधतष्ठान सेवा आयोगमा अधनवायव रुपमा जानकारी धिनु पनेछ ।

क्र.सं. लवज्ञापि िं. लकलसम
पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ 

शे्रणी, तह
उमे्मदवार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि िं.लिखित परीक्षा लमलत र समर्
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प्रथम पत्र लितीर् पत्र तृतीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं. लवज्ञापि िं. लकलसम
पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ 

शे्रणी, तह
उमे्मदवार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि िं.लिखित परीक्षा लमलत र समर्

द्रष्टब्यिः  

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुवअधघ उमे्मिवारले  अलिवार्य रुपमा माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लाधग स्यालिटाइजर र िािेपािी समेत धलई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लाधग तोधकएको समय िन्दा १ घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिाव, बाधहर धनस्कुँ िा र शौचालय प्रयोग गनुव पिाव धिडिाड नगररकन २ (दुई) लमटरको दूरी कार्म गरी क्रमैसुँग तोधकएको स्थानमा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु समूहमा िेला हने, कुराकानी गने गनुव हुँिैन । 

५.   परीक्षामा खधटएका जनशखक्तले धिएको धनिेशनको पूणव पालना गनुव पनेछ ।

४. परीक्षा संचालन हने धिन अप्रत्याधशत धविा पनव गएमा पधन आर्ोगको पूवय सूचिा लविा लिर्ायररत परीक्षा कार्यक्रम स्थधगत हने छैन ।

१. उमे्मिवारले उत्तरपुखिकामा कािो मसी भएको डटपेि/किम मात्र प्रयोग गनुवपनेछ ।

२. प्रवेश पत्र धवना कुनै पधन उमे्मिवारलाई परीक्षामा सखम्मधलत नगराइने हुँिा प्रवेिपत्र अलिवार्य रुपमा साथमा लिई परीक्षा संचािि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा िवनमा आइपुगु्नपनेछ ।

३. परीक्षा िवनमा झोिा, मोबाइि र्ोि तथा अन्य इिोक्ट्र ोलिक्स लडभाइसहरु िैजाि लिषेर् गररएको छ ।

५. विुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेखखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता धिइने छ ।

zfvf clws[t pk ;lrj

७. आयोगबाट जारी िएको संक्रमणको लविेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चािि तथा व्यवस्थापि)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोिन) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गररनेछ ।

८. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा नेपाल प्रज्ञा प्रधतष्ठान सेवा आयोगको वेि साइटमा गई धवद्यतीय माध्यमबाट कोधिड सम्बिी स्वयम् घोषणा र्ाराम अधनवायव रुपमा िनुवपनेछ ।

९. कोधिड - १९ संक्रधमत उमे्मिवारहरुको लाधग धवशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने िएकोले त्यिा उमे्मिवारहरुले आरू् संक्रधमत िएको जानकारी नेपाल प्रज्ञा प्रधतष्ठान सेवा आयोगमा अधग्रम रुपमा गराउनु पनेछ ।

कोलभड - १९ संक्रमणको समर्मा सुरलक्षत रहि परीक्षाथीिे ध्याि लदिुपिे थप लवषर्हरु
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६. परीक्षामा सम्बखित धनकायबाट जारी िएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी िएको र्ोटो समेतको कुनै पररचर्पत्र अलिवार्य रुपमा धलई आउनु पनेछ ।
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