लोक सेवा आयोग
सु रक्षा दनकाय तथा सं गदित संस्था महाशािा

परीक्षा सं चालन शािा
दलखित परीक्षा काया क्रम र परीक्षा भवन कायम गररएको सू चना
श्री रादष्टिय अनुसन्धान दवभाग

तनकायिः

विज्ञापन प्रकावित वमवतिः

@)&%÷!@÷@@

लऱ.ऩ. का. प्र. लित िः

@)&^÷!÷!@

दवभागको पूिव प्रकावित विज्ञापन अनु सार दे हाय िमोवजमका पदहरुको िुला र समावेशी प्रदतयोदगतात्मक दलखित परीक्षा तपविल िमोवजमको कायवक्रम
अनु सार संचालन हुने व्यहोरा सम्वन्धन्धत सिै को जानकारीका लावग यो सू चना प्रकावित गररएको छ ।
दलखित परीक्षा दमदत र समय
क्र.सं.

दबज्ञापन नं.

दकदसम

(दितीय चरण)

(प्रथम चरण)

पद तथा श्रेणी

प्रथम पत्र (General Ability &
Aptitude Test)

प्रथम पत्र

दितीय पत्र

१

१/०७५-७६

खुला र समािेिी

अनुसन्धान अवधकृत
रा.प.तृतीय सरह

२०७६/२/२२ गते ददनको
४.०० बजे (१:३० घण्टा)

२०७६/३/२७ गते
ददनको २.०० बजे

२०७६/३/२८ गते ददनको २.००
बजे

२

२/०७५-७६

खुला र समािेिी

अनुसन्धान सहायक
रा.प.अनं. वितीय सरह

२०७६/२/२६ गते ददनको
४.०० बजे (१:१५ घण्टा)

२०७६/४/३ गते
ददनको २.०० बजे

२०७६/४/४ गते ददनको २.०० बजे

अनुसन्धान अदधकृतको दलखित परीक्षा कािमाड ंमा सं चालन हुनेछ । साथै परीक्षा केन्द्र पदछ प्रकादशत गररने छ ।
अनुसन्धान सहायक पदको दलखित परीक्षा दे हाय वमोदजमका कायाालहरुवाट संचालन हुनेछ ।
क्र.सं.

दरिास्त दताा कायाा लय

दलखित परीक्षा संचालन गने दनकायहरु

केन्द्र

१

काठमाड ं

काठमाड ं कायाव लय

काठिाडौं

२

धरान

धनकुटा कायाव लय

धनकुटा

३

जनकपुर

जलेश्वर कायाव लय

जऱेश्वर

४

हे ट ड
ं ा

हे ट ड
ं ा कायाव लय

हे टौंडा

५

पोखरा

पोखरा कायाव लय

ऩोखरा

६

बुटिल

बुटिल कायाव लय

बुटवऱ

७

िीरे न्द्रनगर

सुखेत कायाव लय

सुखे

८

धनगढी

महे न्द्रनगर कायाव लय

परीक्षा केन्द्र

लोक सेवा आयोगको सम्वखन्धत
कायाालयले तोके वमोदजमका
परीक्षा केन्द्रहरुमा दलखित परीक्षा
संचालन हुनेछ ।

िहे न्द्रनगर

द्रष्टब्यः
१. उम्मेदिारले उत्तरपु न्धिकामा कालो मसी भएको डटपे न/कलम मात्र प्रयोग गनुव पनेछ ।
२. प्रिे ि पत्र विना कुनै पवन उम्मेदिारिालाई परीक्षामा सन्धम्मवलत नगराइने हुुँ दा प्रवे शपत्र अदनवाया रुपमा साथमा दलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भिनमा आइपुग्नुपने छ ।

३. परीक्षा भिनमा मोबाइल फोन दनषेध गररएको छ ।
४. परीक्षा सं चालन हुने वदन अप्रत्यावित विदा पनव गएमा पवन आयोगको पू वा सूचना दवना दनधाा ररत परीक्षा काया क्रम स्थवगत हुने छै न ।

५=प्रथम चरणको परीक्षाको उत्तरपुस्ततका OMR प्रविधिको हुनेछ ।
६. बस्तुगत बहुउत्तरमा गलत उत्तरको २०% अंक कट्टा हुनेछ ।

माधब भण्डारी

नारायणप्रसाद ज्ञिाली

िाखा अवधकृत

उप सवचि
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