
निकायः विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७७/१०/१६
वि.प. कार्यक्रि प्रकावित 

विवतिः
२०७८/०५/१८

प्रथम पत्र नितीय पत्र तृतीय पत्र देखि सम्म

१ १७/०७७-७८ िवििा सिार्क, प्रिासन, सािान्य प्रिासन, ४
२०७८ काविक ५ गते 

वििानको ९:३० बजे

२०७८ काविक ६ गते 

वििानको ९:३० बजे
- ८६ १ ८६

२ ९/०७७-७८
खुिा तथा 

िवििा
प्रविक्षक, प्राविविक, ट्र ाभि एण्ड रिसर्य, ६

२०७८ काविक ५ गते 

विनको २:०० बजे

२०७८ काविक ६ गते 

विनको २:०० बजे
- १९ १ १९

३ १६/०७७-७८ खुिा
िरिष्ठ सिार्क, प्रिासन, सािान्य प्रिासन, 

५

२०७८ काविक ७ गते 

वििानको ९:३० बजे

२०७८ काविक ८ गते 

वििानको ९:३० बजे
- ८६ १ ८७

४ १५/०७७-७८ खुिा
अविकृत/रिसोसय सेन्टि, प्राविविक, 

िाइबे्रिी, ६

२०७८ काविक ७ गते 

विनको २:०० बजे

२०७८ काविक ८ गते 

विनको २:०० बजे
- ११ १ ११

५ १०/०७७-७८
खुिा तथा 

िवििा
िाखा अविकृत, सािान्य प्रिासन, ६

२०७८ काविक ११ गते 

वििानको ९:३० बजे
४० १ ४०

६ १४/०७७-७८ खुिा िेखा अविकृत, प्रिासन, िेखा, ६
२०७८ काविक १२ गते 

वििानको ९:३० बजे
५ १ ५

श्री िोक सेिा आर्ोग, 

अनािनगि

२०७८ काविक ९ गते 

वििानको ९:३० बजे 

(संरु्क्त पत्र)

२०७८ काविक १० गते 

वििानको ९:३० बजे  

(संरु्क्त पत्र)

प्रनतष्ठािकोको पूिय प्रकावित विज्ञापन अनुसाि खुिा तथा सिािेिी तर्य को प्रवतर्ोवगतात्मक विखखत पिीक्षाको परीक्षा केन्द्र िेिार् बिोवजि कार्ि गरिएको हुँिा सम्बखित सबैको जानकािीका िावग र्ो सूर्ना प्रकावित गरिएको छ । 

कोवभड-१९ संक्रिण भएका उमे्मििाििरुको िावग वििेष पिीक्षा केन्द्र ििने हुँिा पिीक्षा िुरु हनभन्दा कम्तीिा ३ (तीन) घण्टा अगािै नेपाि पर्यट्न तथा िोट्ि व्यिस्थापन प्रवतष्ठानिा अवनिार्य रुपिा जानकािी विनु पनेछ ।

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

निखित परीक्षा नमनत र समय
उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

िोक सेवा आयोग

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशािा

परीक्षा संचािि शािा

िुिा र समावेशी प्रनतयोनगतात्मक निखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्ाारण गररएको सूचिा

िेपाि पयाटि तथा होटि 

व्यवस्थापि प्रनतष्ठाि
पिीक्षा केन्द्र प्रकावित विवत : २०७८/०५/२८

Exam Scheduling _ CENTER Page 1 of 2



प्रथम पत्र नितीय पत्र तृतीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

निखित परीक्षा नमनत र समय
उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

७ ११/०७७-७८
खुिा तथा 

सिािेिी

प्रविक्षक, प्राविविक, िोट्ि (रु्ड प्रोडक्सन 

एण्ड कन्टर ोि/पेष्ट्र ी), ६
-

८ १२/०७७-७८
खुिा तथा 

िवििा

प्रविक्षक, प्राविविक, िोट्ि (रु्ड एण्ड 

िेभिज), ६
-

९ १३/०७७-७८
खुिा तथा 

िवििा

प्रविक्षक, प्राविविक, िोट्ि, एकोिोडेसन, 

६
-

द्रष्टब्यः  

१.   पिीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुयअवघ उमे्मििाििे  अनिवाया रुपमा िाक्स िगाई आफ्नो प्रर्ोजनको िावग स्यावनट्ाइजि ि खानेपानी सिेत विई आउनु पनेछ।

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

३.   पिीक्षाथीिरु पिीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिाय, बाविि वनस्कुँ िा ि िौर्ािर् प्रर्ोग गनुय पिाय वभडभाड नगरिकन २ (िुई) विट्िको िूिी कार्ि गिी क्रिैसुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।

४.   पिीक्षाथीिरु सिूििा भेिा हने, कुिाकानी गने गनुय हुँिैन । 

५.   पिीक्षािा खवट्एका जनिखक्तिे विएको वनिेिनको पूणय पािना गनुय पनेछ ।

शाखा अधिकृत उपसचिव

७. आर्ोगबाट् जािी भएको संक्रमणको नवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चािि तथा व्यवस्थापि)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संिोिन) को पािना गिी पिीक्षा सञ्चािन गरिनेछ ।

८. पिीक्षाथीिरु सबैिे आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको बािेिा नेपाि पर्यट्न तथा िोट्ि व्यिस्थापन प्रवतष्ठानको िेभ साइट्िा गई विद्यतीर् िाध्यिबाट् कोवभड सम्बिी स्वर्ि् घोषणा र्ािाि अवनिार्य रुपिा भनुयपनेछ ।

९. कोवभड - १९ संक्रवित उमे्मििाििरुको िावग वििेष पिीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गरिने भएकोिे त्यस्ता उमे्मििाििरुिे आरू् संक्रवित भएको जानकािी नेपाि पर्यट्न तथा िोट्ि व्यिस्थापन प्रवतष्ठानिा अविि रुपिा गिाउनु पनेछ ।

कोनिड - १९ संक्रमणको समयमा सुरनक्षत रहि परीक्षाथीिे ध्याि नदिुपिे थप नवषयहरु

राज ुसत्याल नारायणप्रसाद ज्ञवाली

६. पिीक्षािा सम्बखित वनकार्बाट् जािी भएको प्रिेि पत्र संगै आफ्नो नागरिकता िा नेपाि सिकािबाट् जािी भएको र्ोट्ो सिेतको कुनै पररचयपत्र अनिवाया रुपिा विई आउनु पनेछ ।

२०७८ काविक १३ गते 

वििानको ९:३० बजे 

(संरु्क्त पत्र)

२०७८ काविक १४ गते 

वििानको ९:३० बजे   

(संरु्क्त पत्र)

३४
श्री िोक सेिा आर्ोग, 

अनािनगि
१ ३४

१. उमे्मििाििे उििपुखस्तकािा कािो मसी िएको डटपेि/किम िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ ।

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मििाििाई पिीक्षािा सखम्मवित नगिाइने हुँिा प्रवेशपत्र अनिवाया रुपमा साथमा निई परीक्षा संचािि हुिुिन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै पिीक्षा भिनिा आइपुगु्नपनेछ ।

३. पिीक्षा भिनिा झोिा, मोिाइि फोि तथा अन्य इिोक्ट्र ोनिक्स नडिाइसहरु िैजाि निषेर् गरिएको छ ।

४. पिीक्षा संर्ािन हने विन अप्रत्यावित वििा पनय गएिा पवन आयोगको पूवा सूचिा नविा निर्ााररत परीक्षा कायाक्रम स्थवगत हने छैन ।

५. िसु्तगत बहउिि (Multiple Choice) प्रश्नको उिि िेख्िा अंिेजी ठुिो अक्षि (Capital Letter)िा  A, B, C, D िेखखएको उिििाई िात्र िान्यता विइने छ ।
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