
२०७७/११/१४ लि.प. कार्यक्रम प्रकालित लमलतिः

प्रथम पत्र लितीर् पत्र देखि सम्म

१ १/२०७७-०७८
खुला तथा 

समावेशी

खरिदाि, प्रशासन, सहायक 

द्वितीय, िा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी 

सिह

२०७८ काद्विक १४ गते 

द्ववहानको ९:३० बजे

२०७८ काद्विक १५ गते 

द्ववहानको ९:३० बजे
६३४ १ ६३४

२ १/२०७७-०७८
खुला तथा 

मद्वहला

नायब सुब्बा, प्रशासन, 

सहायक प्रथम, िा.प.अनं. 

प्रथम शे्रणी सिह

२०७८ काद्विक १६ गते 

द्ववहानको ९:३० बजे

२०७८ काद्विक १७ गते 

द्ववहानको ९:३० बजे
३६३ १ ३६३

पिीक्षा केन्द्र पद्वि प्रकाद्वशत 

गरिनेि ।

२०७८/०५/१८

क्र.सं. लिज्ञापन नं. लकलसम
पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ 

शे्रणी, तह

लिखित परीक्षा लमलत र समर्
उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

प्रलतष्ठान सेिा आर्ोगको पूवव प्रकाद्वशत द्ववज्ञापन अनुसाि िुिा तथा समािेिी तर्य को प्रलतर्ोलगतात्मक लिखित परीक्षाको कायवक्रम देहाय बमोद्वजम द्वनर्ाविण गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकािीको लाद्वग यो 

सूचना प्रकाद्वशत गरिएको ि । कोद्विड-१९ संक्रमण िएका उमे्मदवािहरुको लाद्वग द्ववशेष पिीक्षा केन्द्र िहने हुँदा पिीक्षा शुरु हनिन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगावै नेपाल प्रज्ञा प्रद्वतष्ठान सेवा आयोगमा अद्वनवायव 

रुपमा जानकािी द्वदनु पनेि ।

िोक सेिा आर्ोग

सुरक्षा लनकार् तथा संगलित संस्था महािािा

परीक्षा संचािन िािा

िुिा तथा समािेिी तर्य को लिखित परीक्षा कार्यक्रम लनर्ायरण गररएको सम्बनर्ी सूचना

लनकार्िः श्री नेपाि प्रज्ञा प्रलतष्ठान सेिा आर्ोग लिज्ञापन प्रकालित लमलतिः
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प्रथम पत्र लितीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं. लिज्ञापन नं. लकलसम
पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ 

शे्रणी, तह

लिखित परीक्षा लमलत र समर्
उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

द्रष्टब्यिः  

१.   पिीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुवअद्वघ उमे्मदवािले  अलनिार्य रुपमा माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लाद्वग स्यालनटाइजर र िानेपानी समेत द्वलई आउनु पनेि।

२.   पिीक्षाथी पिीक्षाको लाद्वग तोद्वकएको समय िन्दा १ घण्टा अगािै पिीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेि ।

३.   पिीक्षाथीहरु पिीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाव, बाद्वहि द्वनस्कुँ दा ि शौचालय प्रयोग गनुव पदाव द्विडिाड नगरिकन २ (दुई) लमटरको दूरी कार्म गिी क्रमैसुँग तोद्वकएको स्थानमा जानुपनेि ।

४.   पिीक्षाथीहरु समूहमा िेला हने, कुिाकानी गने गनुव हुँदैन । 

५.   पिीक्षामा खद्विएका जनशन्धिले द्वदएको द्वनदेशनको पूणव पालना गनुव पनेि ।

zfvf clws[t

१. उमे्मदवािले उििपुन्धिकामा कािो मसी भएको डटपेन/किम मात्र प्रयोग गनुवपनेि ।

३. पिीक्षा िवनमा झोिा, मोबाइि र्ोन तथा अन्य इिोक्ट्र ोलनक्स लडभाइसहरु िैजान लनषेर् गरिएको ि ।

४. पिीक्षा संचालन हने द्वदन अप्रत्याद्वशत द्ववदा पनव गएमा पद्वन आर्ोगको पूिय सूचना लिना लनर्ायररत परीक्षा कार्यक्रम स्थद्वगत हने िैन ।

/fh' ;Tofn gf/fo0fk|;fb 1jfnL
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५. विुगत बहउिि (Multiple Choice) प्रश्नको उिि लेख्दा अंगे्रजी ठुलो अक्षि (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेन्धखएको उििलाई मात्र मान्यता द्वदइने ि ।

६. पिीक्षामा सम्बन्धित द्वनकायबाि जािी िएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागरिकता वा नेपाल सिकािबाि जािी िएको फोिो समेतको कुनै पररचर्पत्र अलनिार्य रुपमा द्वलई आउनु पनेि ।

७. आयोगबाि जािी िएको संक्रमणको लििेष अिस्थामा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोर्न) को पालना गिी पिीक्षा सञ्चालन गरिनेि ।

२. प्रवेश पत्र द्ववना कुनै पद्वन उमे्मदवािलाई पिीक्षामा सन्धम्मद्वलत नगिाइने हुँदा प्रिेिपत्र अलनिार्य रुपमा साथमा लिई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै पिीक्षा िवनमा आइपुगु्नपनेि ।

८. पिीक्षाथीहरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बािेमा नेपाल प्रज्ञा प्रद्वतष्ठान सेवा आयोगको वेि साइिमा गई द्ववद्यतीय माध्यमबाि कोद्विड सम्बिी स्वयम् घोषणा फािाम अद्वनवायव रुपमा िनुवपनेि ।

९. कोद्विड - १९ संक्रद्वमत उमे्मदवािहरुको लाद्वग द्ववशेष पिीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरिने िएकोले त्यिा उमे्मदवािहरुले आफू संक्रद्वमत िएको जानकािी नेपाल प्रज्ञा प्रद्वतष्ठान सेवा आयोगमा अद्वग्रम रुपमा गिाउनु पनेि ।

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