
2078/05/18 लि.प. कार्यक्रम प्रकालित लमलतिः

प्रथम पत्र

लितीर् पत्र 

(व्यवस्थापन/लवकास)

व्यवस्थापन/IT)

देखि सम्म

१ ३/२०७८/७९ आ.प्र. अध्ययन ननरे्दशक, अनिकृत प्रथम
२०७८ कानिक २७ गते 

निहानको ९:३० बजे

२०७८ कानिक २८ गते 

निहानको ९:३० बजे

१ (व्यिस्थापन :१ 

निकास : 0 )

२ १२/२०७८/७९ र्दनित िरिष्ठ सहायक, सहायक प्रथम
२०७८ कानिक २७ गते 

निहानको ९:३० बजे

२०७८ कानिक २८ गते 

निहानको ९:३० बजे

१ (व्यिस्थापन : १ 

IT : 0 )

३ ५/२०७८/७९ आ.प्र.
प्रशासकीय तथा नििीय 

अनिकृत, अनिकृत तृतीय
१

४ १०-११/२०७८/७९
आ.ज. तथा 

मिेशी

प्रशासकीय तथा नििीय 

अनिकृत, अनिकृत तृतीय
६

५ ६-७/२०७८/७९
खुिा तथा 

मनहिा

अध्ययन उपननरे्दशक, अनिकृत 

नितीय

२०७८ मंनसि १ गते 

निहानको ९:३० बजे

२०७८ मंनसि २ गते 

निहानको ९:३० बजे

१८ 

(व्यिस्थापन : १२

निकास : ५)

६ ४/२०७८/७९ आ.प्र.
प्रशासकीय तथा नििीय 

उपननरे्दशक, अनिकृत नितीय

२०७८ मंनसि ३ गते 

निहानको ९:३० बजे

२०७८ मंनसि ४ गते 

निहानको ९:३० बजे
३ (व्यिस्थापन : ३)

िो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 २०७८/०६/१६

प्रलतष्ठानको पूिव प्रकानशत निज्ञापन अनुसाि आ.प्र. , िुिा तथा समावेिी तर्य को प्रलतर्ोलगतात्मक लिखित परीक्षाको कायवक्रम तथा पिीक्षा केन्द्र रे्दहाय बमोनजम ननिाविण गरिएको हुँर्दा सम्बन्धित सबैको जानकािीको िानग 

यो सूचना प्रकानशत गरिएको छ ।  कोनिड-१९ संक्रमण िएका उमे्मर्दिािहरुको िानग निशेष पिीक्षा केन्द्र िहने हुँर्दा पिीक्षा शुरु हनिन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगािै नेपाि प्रशासननक प्रनशक्षण प्रनतष्ठानमा अननिायव रुपमा 

जानकािी नर्दनु पनेछ ।

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

लिखित परीक्षा लमलत र समर्

श्री िोक सेिा आयोग, 

अनामनगि ।
सबै

२०७८ कानिक २९ गते 

निहानको ९:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७८ कानिक ३० गते 

निहानको ९:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

उमे्मदवार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.
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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.

७ ८-९/२०७८/७९
खुिा तथा 

आ.ज.

प्रनशक्षण तथा अनुसिान 

अनिकृत, अनिकृत तृतीय

२०७८ मंनसि ३ गते 

निहानको ९:३० बजे

२०७८ मंनसि ४ गते 

निहानको ९:३० बजे

३८

 (व्यिस्थापन : २५ 

निकास : १३  )

श्री िोक सेिा आयोग, 

अनामनगि ।

द्रष्टब्यिः  

१.   पिीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गनुवअनघ उमे्मर्दिाििे  अलनवार्य रुपमा माक्स िगाई आफ्नो प्रयोजनको िानग स्यालनटाइजर र िानेपानी समेत निई आउनु पनेछ।

२.   पिीक्षाथी पिीक्षाको िानग तोनकएको समय िन्दा १ घण्टा अगावै पिीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   पिीक्षाथीहरु पिीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गर्दाव, बानहि ननस्कुँ र्दा ि शौचािय प्रयोग गनुव पर्दाव निडिाड नगरिकन २ (दुई) लमटरको दूरी कार्म गिी क्रमैसुँग तोनकएको स्थानमा जानुपनेछ ।

४.   पिीक्षाथीहरु समूहमा िेिा हने, कुिाकानी गने गनुव हुँरै्दन । 

५.   पिीक्षामा खनिएका जनशन्धक्तिे नर्दएको ननरे्दशनको पूणव पािना गनुव पनेछ ।

शाखा अधिकृत

राजु सत्याि नारायणप्रसाद ज्ञवाली

उपसधिव

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

८. पिीक्षाथीहरु सबैिे आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको बािेमा नेपाि प्रशासननक प्रनशक्षण प्रनतष्ठानको िेि साइिमा गई निद्यतीय माध्यमबाि कोनिड सम्बिी स्वयम् घोषणा फािाम अननिायव रुपमा िनुवपनेछ ।

९. कोनिड - १९ संक्रनमत उमे्मर्दिािहरुको िानग निशेष पिीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गरिने िएकोिे त्यस्ता उमे्मर्दिािहरुिे आफू संक्रनमत िएको जानकािी नेपाि प्रशासननक प्रनशक्षण प्रनतष्ठानमा अनिम रुपमा गिाउनु पनेछ ।

१. उमे्मर्दिाििे उििपुन्धस्तकामा कािो मसी िएको डटपेन/किम मात्र प्रयोग गनुवपनेछ ।

२. प्रिेश पत्र निना कुनै पनन उमे्मर्दिाििाई पिीक्षामा सन्धम्मनित नगिाइने हुँर्दा प्रवेिपत्र अलनवार्य रुपमा साथमा लिई परीक्षा संचािन हुनुिन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै पिीक्षा ििनमा आइपुगु्नपनेछ ।

३. पिीक्षा ििनमा झोिा, मोबाइि र्ोन तथा अन्य इिोक्ट्र ोलनक्स लडिाइसहरु िैजान लनषेर् गरिएको छ ।

४. पिीक्षा संचािन हने नर्दन अप्रत्यानशत निर्दा पनव गएमा पनन आर्ोगको पूवय सूचना लवना लनर्ायररत परीक्षा कार्यक्रम स्थनगत हने छैन ।

५. िसु्तगत बहउिि (Multiple Choice) प्रश्नको उिि िेख्र्दा अंिेजी ठुिो अक्षि (Capital Letter)मा  A, B, C, D िेन्धखएको उिििाई मात्र मान्यता नर्दइने छ ।

सबै

६. पिीक्षामा सम्बन्धित ननकायबाि जािी िएको प्रिेश पत्र संगै आफ्नो नागरिकता िा नेपाि सिकािबाि जािी िएको फोिो समेतको कुनै पररचर्पत्र अलनवार्य रुपमा निई आउनु पनेछ ।

७. आयोगबाि जािी िएको संक्रमणको लविेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोिन) को पािना गिी पिीक्षा सञ्चािन गरिनेछ ।
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