
2077/08/19 लि.प. कार्यक्रम प्रकालित लमलतिः

प्रथम पत्र

लितीर् पत्र 

(व्यवस्थापन/लवकास)

(IT/व्यवस्थापन)

देखि सम्म

१ ४/२०७७/७८ आ.प्र. अध्ययन ननरे्दशक, अनिकृत प्रथम
२०७७ फागुन १० गते 

निहान ८:०० बजे

२०७७ फागुन ११ गते 

निहान ८:०० बजे

५

(व्यिस्थापन)

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायाालय, अनामनगर ।
१ ५

२ ६/२०७७/७८ आ.प्र.
अध्ययन उपननरे्दशक, अनिकृत 

नितीय

२०७७ फागुन १० गते 

निहान ८:०० बजे

२०७७ फागुन ११ गते 

निहान ८:०० बजे

३ 

(व्यिस्थापन १, 

निकास २)

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायाालय, अनामनगर ।
१ ४

३ ११/२०७७/७८ खुला
प्रशासकीय तथा निनिय 

अनिकृत, अनिकृत तृतीय

२०७७ फागुन १२ गते 

निहान ८:०० बजे

२०७७ फागुन १३ गते 

निहान ८:०० बजे

१७ 

(व्यिस्थापन १७)

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायाालय, अनामनगर ।
१ १७

४ ९/२०७७/७८ आ.प्र.
प्रनशक्षण तथा अनुसन्धान 

अनिकृत, अनिकृत तृतीय

३ 

(व्यिस्थापन २, 

निकास १)

१ ३

५ ७-८/२०७७/७८
खुला तथा 

मिेसी

प्रनशक्षण तथा अनुसन्धान 

अनिकृत, अनिकृत तृतीय

३३ 

(व्यिस्थापन १९, 

निकास १४)

१ ३३

६
१२-

१३/२०७७/७८

खुला तथा 

मिेसी
िररष्ठ सहायक, सहायक प्रथम

२०७७ फागुन १६ गते 

निहान ८:०० बजे

२०७७ फागुन १७ गते 

निहान ८:०० बजे

३६ (व्यिस्थापन १९, 

IT १७)

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायाालय, अनामनगर ।
१ ३६

२०७७ फागुन १४ गते 

निहान ८:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७७ फागुन १५ गते 

निहान ८:०० बजे

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायाालय, अनामनगर ।

िोक सेवा आर्ोग

सुरक्षा लनकार् तथा संगलित संस्था महािािा

परीक्षा संचािन िािा

आ.प्र, िुिा तथा समावेिी तर्य को लिखित परीक्षा कार्यक्रम लनर्ायरण गररएको सम्बनर्ी सूचना

लनकार्िः श्री नेपाि प्रिासलनक प्रलिक्षण प्रलतष्ठन लवज्ञापन प्रकालित लमलतिः 2077/10/02

क्र.सं. लवज्ञापन नं. लकलसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

लिखित परीक्षा लमलत र समर्

उमे्मदवार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

प्रलतष्ठानको पूिा प्रकानशत निज्ञापन अनुसार आ.प्र. , िुिा तथा समावेिी तर्य को प्रलतर्ोलगतात्मक लिखित परीक्षाको कायाक्रम तथा परीक्षा केन्द्र रे्दहाय बमोनजम ननिाारण गररएको हुँर्दा सम्बन्धन्धत सबैको 

जानकारीको लानग यो सूचना प्रकानशत गररएको छ ।
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प्रथम पत्र

लितीर् पत्र 

(व्यवस्थापन/लवकास)

(IT/व्यवस्थापन)

देखि सम्म

क्र.सं. लवज्ञापन नं. लकलसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

लिखित परीक्षा लमलत र समर्

उमे्मदवार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

द्रष्टब्यिः 

१.  परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गनुाअनि उमे्मर्दिारले  माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लानग स्यालनटाइजर र िानेपानी समेत नलई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लानग तोनकएको समय भन्दा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गर्दाा, बानहर ननस्कुँ र्दा र शौचालय प्रयोग गनुा पर्दाा नभडभाड नगररकन २ (दुई) लमटरको दूरी कार्म गरी क्रमैसुँग तोनकएको स्थानमा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हने, कुराकानी गने गनुा हुँरै्दन । 

५.   परीक्षाथीले उिरपुन्धिकामा लेन्धखसके पश्चात बाुँकी रहेको उत्तरपुखिकाको िािी स्थान स्वरं्िे काटी बुझाउनु पनेछ ।

६.   परीक्षामा खनिएका जनशन्धक्तले नर्दएको ननरे्दशनको पूणा पालना गनुा पनेछ ।

 

शाखा अधिकृत

१. उमे्मदवारिे उत्तरपुखिकामा कािो मसी भएको डटपेन/किम मात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ ।

२. प्रवेि पत्र लवना कुनै पलन उमे्मदवारवािाई परीक्षामा सखम्मलित नगराइने हुँदा प्रवेिपत्र अलनवार्य रुपमा साथमा लिई परीक्षा संचािन हनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ ।

३. परीक्षा भवनमा झोिा, मोबाइि र्ोन तथा अन्य इिोक्ट्र ोलनक्स लडभाइसहरु िैजान लनषेर् गररएको छ ।

४. परीक्षा संचािन हने लदन अप्रत्यालित लवदा पनय गएमा पलन आर्ोगको पूवय सूचना लवना लनर्ायररत परीक्षा कार्यक्रम स्थलगत हने छैन ।

राजु सत्याि नारायणप्रसाद ज्ञवाली

उपसधिव

५. विुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्दा अंगे्रजी िुिो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D िेखिएको उत्तरिाई मात्र मान्यता लदइने छ ।

६. परीक्षामा सम्बखित लनकार्बाट जारी भएको प्रवेि पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाि सरकारबाट जारी भएको र्ोटो समेतको कुनै पररचर्पत्र अलनवार्य रुपमा लिई आउनु पनेछ ।

कोलभड - १९ संक्रमणको समर्मा सुरलक्षत रहन परीक्षाथीिे ध्यान लदनुपने थप लवषर्हरु

७. आर्ोगबाट जारी भएको संक्रमणको लविेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन)  सम्बिी मापदण्ड, २०७७ को पािना गरी परीक्षा सञ्चािन गररनेछ ।

NASC_Exam Scheduling Page 2 of 2


