
२०७९/११/१२ लि.प. कार्यक्रम प्रकालित लमलतिः

प्रथम पत्र

लितीर् पत्र 

(व्यवस्थापन/लवकास)

व्यवस्थापन/IT)

देखि सम्म

१ ७-८/२०७९/८०
खुला तथा 

महिला
अध्ययन हनरे्दशक, अहिकृत प्रथम

२०८० वैशाख ३० गते 

हििानको ८:०० िजे

२०८० वैशाख ३१ गते 

हििानको ८:०० िजे

२६ 

(हवकास : १७, 

व्यवस्थापन : ९)

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ २६

२ ९/२०७९/८० खुला
प्रशासकीय तथा हवहिय 

उपहनरे्दशक, अहिकृत हितीय

२०८० जेठ १ गते हििानको 

८:०० िजे

२०८० जेठ २ गते 

हििानको ८:०० िजे

१३ श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ १३

३ ५/२०७९/८० आ.प्र.
प्रशासकीय तथा हवहिय 

अहिकृत, अहिकृत तृतीय
३ १ ३

४ १०/२०७९/८० महिला
प्रशासकीय तथा हवहिय 

अहिकृत, अहिकृत तृतीय
१३ १ १३

५ १२-१४/२०७९/८०
खुला तथा 

समावेशी
वररष्ठ सिायक, सिायक प्रथम

२०८० जेठ ५ गते 

हििानको ८:०० िजे

२०८० जेठ ६ गते 

हििानको ८:०० िजे
२३

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
१ २३

िो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 २०७९/१२/२३

प्रलतष्ठानको पूवव प्रकाहशत हवज्ञापन अनुसार आ.प्र. , िुिा तथा समावेिी तर्य को प्रलतर्ोलगतात्मक लिखित परीक्षाको कायवक्रम तथा परीक्षा केन्द्र रे्दिाय िमोहजम हनिावरण गररएको हुँर्दा सम्बन्धित सिैको जानकारीको लाहग 

यो सूचना प्रकाहशत गररएको छ ।  कोहिड-१९ संक्रमण िएका उमे्मर्दवारिरुको लाहग हवशेष परीक्षा केन्द्र रिने हुँर्दा परीक्षा शुरु हनिन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगावै नेपाल प्रशासहनक प्रहशक्षण प्रहतष्ठानमा अहनवायव रुपमा 

जानकारी हर्दनु पनेछ ।

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

लिखित परीक्षा लमलत र समर्

उमे्मदवार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

२०८० जेठ ३ गते हििानको 

८:०० िजे (संयुक्त पत्र)

२०८० जेठ ४ गते 

हििानको ८:०० िजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
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प्रथम पत्र

लितीर् पत्र 

(व्यवस्थापन/लवकास)

व्यवस्थापन/IT)

देखि सम्म

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

लिखित परीक्षा लमलत र समर्

उमे्मदवार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

६ ६/२०७९/८० आ.प्र.
प्रहशक्षण तथा अनुसिान 

अहिकृत, अहिकृत तृतीय

२

 (व्यवस्थापन : २)
१ २

७ ११/२०७९/८० अपाङ्ग
प्रहशक्षण तथा अनुसिान 

अहिकृत, अहिकृत तृतीय

३ 

(हवकास : १, 

व्यवस्थापन : २)

१ ३

द्रष्टब्यिः  

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुवअहघ उमे्मर्दवारले  अलनवार्य रुपमा माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लाहग स्यालनटाइजर र िानेपानी समेत हलई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लाहग तोहकएको समय िन्दा १ घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   परीक्षाथीिरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्दाव, िाहिर हनस्कुँ र्दा र शौचालय प्रयोग गनुव पर्दाव हिडिाड नगररकन २ (दुई) लमटरको दूरी कार्म गरी क्रमैसुँग तोहकएको स्थानमा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीिरु समूिमा िेला हने, कुराकानी गने गनुव हुँरै्दन । 

५.   परीक्षामा खहिएका जनशन्धक्तले हर्दएको हनरे्दशनको पूणव पालना गनुव पनेछ ।

िािा अलर्कृत

राजु सत्याि प्रकाि गुरुङ्ग

उपसलचव

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

८. परीक्षाथीिरु सिैले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको िारेमा नेपाल प्रशासहनक प्रहशक्षण प्रहतष्ठानको वेि साइिमा गई हवद्यतीय माध्यमिाि कोहिड सम्बिी स्वयम् घोषणा फाराम अहनवायव रुपमा िनुवपनेछ ।

९. कोहिड - १९ संक्रहमत उमे्मर्दवारिरुको लाहग हवशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने िएकोले त्यस्ता उमे्मर्दवारिरुले आफू संक्रहमत िएको जानकारी नेपाल प्रशासहनक प्रहशक्षण प्रहतष्ठानमा अहिम रुपमा गराउनु पनेछ ।

१. उमे्मर्दवारले उिरपुन्धस्तकामा कािो मसी िएको डटपेन/किम मात्र प्रयोग गनुवपनेछ ।

२. प्रवेश पत्र हवना कुनै पहन उमे्मर्दवारलाई परीक्षामा सन्धम्महलत नगराइने हुँर्दा प्रवेिपत्र अलनवार्य रुपमा साथमा लिई परीक्षा संचािन हुनुिन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा िवनमा आइपुगु्नपनेछ ।

२०८० जेठ ७ गते 

हििानको ८:०० िजे 

(संयुक्त पत्र)

६. परीक्षामा सम्बन्धित हनकायिाि जारी िएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारिाि जारी िएको फोिो समेतको कुनै पररचर्पत्र अलनवार्य रुपमा हलई आउनु पनेछ ।

७. आयोगिाि जारी िएको संक्रमणको लविेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोिन) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गररनेछ ।

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

४. परीक्षा संचालन हने हर्दन अप्रत्याहशत हवर्दा पनव गएमा पहन आर्ोगको पूवय सूचना लवना लनर्ायररत परीक्षा कार्यक्रम स्थहगत हने छैन ।

५. वसु्तगत िहउिर (Multiple Choice) प्रश्नको उिर लेख्र्दा अंिेजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेन्धखएको उिरलाई मात्र मान्यता हर्दइने छ ।

२०८० जेठ ८ गते 

हििानको ८:०० िजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।
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