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प्रथि पत्र वितीर् पत्र देखि सम्म

१८०
श्री पिइए (PEA) एशोपियिन, 

जेपिि मार्ग, थािाथली । A केन्द्र
१ १८०

१८२
श्री पिइए (PEA) एशोपियिन, 

जेपिि मार्ग, थािाथली । B केन्द्र
१८१ ३६२

२ १७/०७७/७८ खुला
छिाई िहायक, पिपिध,  िुस्तकालय, 

िहायक प्रथम

२०७७ फारु्न १० र्ते 

पिहानको १०:०० बजे
१८

श्री पिइए (PEA) एशोपियिन, 

जेपिि मार्ग, थािाथली ।
१ १८

िोक सेिा आर्ोग

सुरक्षा वनकार् तथा संगवित संस्था िहािािा

परीक्षा संचािन िािा

िुिा तथा सिािेिी तर्य को विखित परीक्षा केन्द्र वनर्ायरण गररएको सम्बनर्ी सूचना

वनकार्िः श्री रावरि र् न्यावर्क प्रवतष्ठान
परीक्षा केन्द्र वनर्ायरण विवत : 

२०७७/१०/२५

प्रवतष्ठानको िूिग प्रकापशत पिज्ञािन अनुिार िुिा तथा सिािेिी तर्य को प्रवतर्ोवगतात्मक विखित परीक्षाको िरीक्षा केन्द्र देहाय बमोपजम पनधागरण र्ररएको हुँदा िम्बन्धित िबैको जानकारीको लापर् यो िूचना प्रकापशत 

र्ररएको छ ।

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह
विखित परीक्षा विवत र सिर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र
रोि नं.

२०७७ फारु्न ८ र्ते 

पिहान ८:०० बजे 

(िंयुक्त ित्र)

१ १३-१६/०७७/७८
खुला तथा 

िमािेशी

कायागलय िहायक/अनुििान 

िहायक/प्रपशक्षण व्यिस्थािन 

िहायक, अनुििान तथा प्रपशक्षण 

व्यिस्थािन, िहायक प्रथम

२०७७ फारु्न ९ र्ते 

पिहान ८:०० बजे
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क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह
विखित परीक्षा विवत र सिर्

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र
रोि नं.

३ ०७-०९/०७७/७८
खुला तथा 

िमािेशी

अनुििान अपधकृत/प्रपशक्षण 

व्यिस्थािन अपधकृत/शाखा अपधकृत, 

अनुििान तथा प्रपशक्षण व्यिस्थािन, 

अपधकृत तृतीय

२०७७ फारु्न ११ र्ते 

पिहान ८:०० बजे
९ १ ९

४ १०/०७७/७८ खुला
लेखा अपधकृत, पिपिध, लेखा, 

अपधकृत तृतीय

२०७७ फारु्न ११ र्ते 

पिहान ८:०० बजे
९ १ ९

५ ११/०७७/७८ खुला
तथ्याङ्क अपधकृत, पिपिध, तथ्याङ्क, 

अपधकृत तृतीय

२०७७ फारु्न ११ र्ते 

पिहान ८:०० बजे
१९ १ १९

६ १२/०७७/७८ खुला
िहायक पनदेशक, पिपिध, िूचना 

प्रपिपध, अपधकृत तृतीय

२०७७ फारु्न ११ र्ते 

पिहान ८:०० बजे
१२ १ १२

द्ररब्यिः 

१.  िरीक्षा केन्द्रमा प्रिेश र्नुगअपि उमे्मदिारले  माक्स लर्ाई आफ्नो प्रयोजनको लापर् स्यावनटाइजर र िानेपानी िमेत पलई आउनु िनेछ।

२.   िरीक्षाथी िरीक्षाको लापर् तोपकएको िमय भन्दा एक घण्टा अगािै िरीक्षा केन्द्रमा आइिुगु्न िनेछ ।

३.   िरीक्षाथीहरु िरीक्षा केन्द्रमा प्रिेश र्दाग, बापहर पनस्कुँ दा र शौचालय प्रयोर् र्नुग िदाग पभडभाड नर्ररकन २ (दुई) विटरको दूरी कार्ि गरी क्रमैिुँर् तोपकएको स्थानमा जानुिनेछ ।

४.   िरीक्षाथीहरु िमूहमा भेला हने, कुराकानी र्ने र्नुग हुँदैन । 

५.   िरीक्षाथीले उत्तरिुन्धस्तकामा लेन्धखिके िश्चात बाुँकी रहेको उत्तरपुखिकाको िािी स्थान स्वरं्िे काटी बुझाउनु िनेछ ।

६.   िरीक्षामा खपिएका जनशन्धक्तले पदएको पनदेशनको िूणग िालना र्नुग िनेछ ।

 

 

२०७७ फारु्न १० र्ते 

पिहान ८:०० बजे 

(िंयुक्त ित्र)

श्री िर्रमाथा मन्धििल कलेज, 

पडन्धििजार ।

१. उमे्मदिारिे उत्तरपुखिकािा कािो िसी भएको डटपेन/किि िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ ।

३. परीक्षा भिनिा झोिा, िोबाइि र्ोन तथा अन्य इिोक्ट्ि ोवनक्स वडभाइसहरु िैजान वनषेर् गररएको छ ।

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मदिारिािाई परीक्षािा सखम्मवित नगराइने हुँदा प्रिेिपत्र अवनिार्य रुपिा साथिा विई परीक्षा संचािन हनुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिनिा आइपुगु्नपनेछ ।

/fh' ;Tofn gf/fo0fk|;fb 1jfnL

zfvf clws[t pk ;lrj

४. परीक्षा संचािन हने वदन अप्रत्यावित विदा पनय गएिा पवन आर्ोगको पूिय सूचना विना वनर्ायररत परीक्षा कार्यक्रि स्थवगत हने छैन ।

५. ििुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्दा अंगे्रजी िुिो अक्षर (Capital Letter)िा  A, B, C, D िेखिएको उत्तरिाई िात्र िान्यता वदइने छ ।

६. परीक्षािा सम्बखित वनकार्बाट जारी भएको प्रिेि पत्र संगै आफ्नो नागररकता िा नेपाि सरकारबाट जारी भएको र्ोटो सिेतको कुनै पररचर्पत्र अवनिार्य रुपिा विई आउनु पनेछ ।

७. आर्ोगबाट जारी भएको संक्रिणको वििेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन)  सम्बिी िापदण्ड, २०७७ को पािना गरी परीक्षा सञ्चािन गररनेछ ।

कोवभड - १९ संक्रिणको सिर्िा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीिे ध्यान वदनुपने थप विषर्हरु
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