नेपाल ूज्ञा-ूितंठान सेवा आयोग
कमलादी, काठमाडौँ ।
सूचना नं. : ४/२०७४

कमर्चारी आवँयकता सम्बन्धी सूचना

िमित : २०७४/०५/२२

नेपाल ूज्ञा-ूितंठानको ःवीकृ त दरबन्दी अन्तगर्त िनम्न अनुसारका िरक्त पदहरूमा खुला ूितयोिगतात्मक परीक्षाद्वारा पूितर् गनर् लोक सेवा
आयोगबाट सहमित ूाप्त भएकाले दे हाय बमोिजम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट दरखाःत आअवान गिरएको छ ।
ब.सं.
१

पद तथा ौेणी
पुःतकालय व्यवःथापक

िरक्त पद

परीक्षा

सङ्ख्या

शुल्क

१ (एक)

रु. १०००/-

(रा.प.तृतीय ौेणी सरह)

परीक्षाको िकिसम

आवँयक न्यूनतम योग्यता

िलिखत,

मान्यता ूाप्त िशक्षण संःथाबाट पुःतकालय

ूयोगात्मक र

िवज्ञान वा पुःतकालय तथा सूचना िवज्ञानमा

अन्तवार्तार्

ःनातक/ःनातकोत्तर तह वा सम्बिन्धत

िलिखत,

मान्यता ूाप्त शैिक्षक संःथाबाट नेपाली वा

ूयोगात्मक र

अङ्मेजी मूल िवषय िलई ःनातक तह उत्तीणर्

िवषयमा सो सरहको उपािध ूाप्त ।
२

सम्पादक

१ (एक)

रु. १०००/-

(रा.प.तृतीय ौेणी सरह)
३

ना.सु.

१ (एक)

रु. ४००/-

(रा.प.अनं. ूथम ौेणी सरह)

अन्तवार्तार्

गरे को ।

िलिखत र

मान्यता ूाप्त शैिक्षक संःथाबाट ूमाण पऽ

अन्तवार्तार्

तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीणर् गरे को ।



दरखाःत फाराम ूज्ञा-ूितंठानको िबबी कक्षबाट रु. १००/- ितरी ूाप्त गनर् सिकने छ ।



दरखाःत िदने िमित : ूथम पटक सूचना ूकािशत भएको िमितले ३५ िदनिभऽ र दोब्बर दःतुर ितरी थप ७ िदनसम्म दरखाःत िदन
सिकने छ ।



िलिखत परीक्षा सञ्चालन लोक सेवा आयोगको वािषर्क कायर्तािलका बमोिजम २०७४ काितर्क मिहनामा हुने छ । यसको िवःतृत जानकारी

पिछ ूकािशत गिरने छ ।


दरखाःतसाथ मान्यता ूाप्त िशक्षण संःथाबाट ूाप्त शैिक्षक योग्यताका ूमाणपऽहरू, लाब्धाङ्क पऽ तथा चािरिऽक ूमाण पऽ र नेपाली
र् नेर् छ ।
नागिरकताको ूमाण पऽ समेतको ूितिलिप एवम ् ूितंठानको िबबी कक्षमा परीक्षा शुल्क बुझाएको नगदी रिसद पेस गनुप

ूमाण पऽका ूितिलिपमा उम्मेदवार ःवयम\ले सक्कल बमोिजम नक्कल िठक छ भनी दःतखत गनुप
र् नेर् छ ।



तलब तथा अन्य सुिवधा M ूज्ञा-ूितंठानको िनयमानुसार हुने छ ।

दरखाःत िदने अिन्तम िमितसम्ममा १८ वषर् उमेर पुगेको र पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ वषर् तथा मिहला उम्मेदवारको हकमा ४० वषर्
उमेर ननाघेको हुनुपनेर् छ ।




परीक्षा सम्बन्धी अन्य सूचना तथा पाठ्यबम यस ूितंठानको वेब साइट www. nepalacademy.org.np मा हे नर् सिकने छ ।
िवदे शी िवँविवद्यालयबाट अध्ययन गरे का उम्मेदवारहरूको हकमा िशक्षा मन्ऽालयको रािंशय परीक्षा बोडर् वा िऽभुवन िवँविवद्यालयबाट
समकक्षताको ूमाण पऽ दरखाःत साथ पेस गनुप
र् नेर् छ ।

- सिचव

