लोक सेवा आयोि
सुरक्षा निकाय तथा संिनित संस्था महाशािा
परीक्षा संचालि शािा
िुला र समावेशी प्रनतयोनितात्मक नलखित परीक्षाको परीक्षा काययक्रम निर्ायरण िररएको सूचिा
रानरिय अिुसन्धाि नवभाि

निकायः

विज्ञापन प्रकावित विवतिः

वल.प. कायाक्रि प्रकावित विवतिः

२०७७/१२/१३

२०७८/०४/२०

नवभािकोको पू िा प्रकावित विज्ञापन अनुसार िुला तथा समावेशी तर्यको प्रनतयोनितात्मक नलखित परीक्षा काययक्रम िे हाय बिोवजि कायि गररएको हुुँ िा सम्बन्धन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको ि । कोविड-१९
सौंक्रिण िएका उम्मे ििारहरुको लावग वििे ष परीक्षा केन्द्र रहने हुुँ िा परीक्षा िु रु हुनु िन्दा कम्तीिा ३ (तीन) घण्टा अगािै रावरिय अनुसन्धान वििागिा अवनिाया रुपिा जानकारी विनु पनेि ।
नलखित परीक्षा नमनत र समय
निज्ञापि िं.

क्र.सं.

नकनसम

पद, सेवा, समूह/उपसमूह / तह

नितीय चरण

प्रथम चरण
प्रथम पत्र

१

०२/०७७/७८

खुला तथा
सिािेिी

अनुसन्धान अविकृत, नेपाल वििे ष सेिा,
रा.प.तृ तीय श्रेणी सरह

रोल िं.

नितीय पत्र

उम्मेदवार
संख्या

परीक्षा केन्द्र

तृतीय पत्र

२०७८ असोज ८ गते विनको २०७८ काविक ५ गते
३:०० बजे
विनको २:०० बजे

२०७८ काविक ६ गते
विनको २:०० बजे

२२३५

परीक्षा केन्द्र पवि प्रकावित हुनेि ।

दे खि

सम्म

८०००१

८२२३५

नलखित परीक्षा नमनत र समय
क्र.सं.

निज्ञापि िं.

नकनसम

पद, सेवा, समूह/उपसमूह / तह

नितीय चरण

प्रथम चरण
प्रथम पत्र

२
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०३/०७७/७८

खुला तथा
सिािेिी

अनुसन्धान सहायक, नेपाल वििेष सेिा,
रा.प.अनौंवकत वितीय श्रेणी सरह

रोल िं.
उम्मेदवार
संख्या

प्रथम पत्र

२०७८ असोज २ गते विनको
३:०० बजे

नितीय पत्र

दे खि

सम्म

१४२७

लोक सेिा आयोग िनकुटा कायाालयले
तोके बिोवजि हुनेि ।

१०००१

११४२७

१४९७

लोक सेिा आयोग जलेश्वर कायाा लयले
तोके बिोवजि हुनेि ।

२०००१

२१४९७

१३६६

लोक सेिा आयोग हे ट ड
ौं ा कायाा लयले
तोके बिोवजि हुनेि ।

३०००१

३१३६६

६३८९

लोक सेिा आयोग काठिाड ौं
कायाालयले तोके बिोवजि हुनेि ।

८०००१

८६३८९

८८६

लोक सेिा आयोग पोखरा कायाा लयले
तोके बिोवजि हुनेि ।

४०००१

४०८८६

१९८८

लोक सेिा आयोग बुटबल कायाा लयले
तोके बिोवजि हुनेि ।

५०००१

५१९८८

१३३०

लोक सेिा आयोग सुखेत कायाा लयले
तोके बिोवजि हुनेि ।

६०००१

६१३३०

१३८६

लोक सेिा आयोग िहे न्द्रनगर
कायाालयले तोके बिोवजि हुनेि ।

७०००१

७१३८६

२०७८ काविक ९ गते २०७८ काविक १० गते
विनको २:०० बजे
विनको २:०० बजे
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परीक्षा केन्द्र

नलखित परीक्षा नमनत र समय
क्र.सं.

निज्ञापि िं.

नकनसम

पद, सेवा, समूह/उपसमूह / तह
नितीय पत्र

प्रथम पत्र

३
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०४/०७७/७८

खुला तथा
सिािेिी

सहायक सूचक, नेपाल वििे ष सेिा,
रा.प.अनौंवकत चतुथा श्रेणी सरह

२०७८ असोज ३ गते विनको
१:०० बजे
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रोल िं.

उम्मेदवार
संख्या

परीक्षा केन्द्र

१६०७

दे खि

सम्म

लोक सेिा आयोग िनकुटा कायाालयले
तोके बिोवजि हुनेि ।

१०००१

११६०७

२७४२

लोक सेिा आयोग जलेश्वर कायाा लयले
तोके बिोवजि हुनेि ।

२०००१

२२७४२

२०२९

लोक सेिा आयोग हे ट ड
ौं ा कायाा लयले
तोके बिोवजि हुनेि ।

३०००१

३२०२९

५४५८

लोक सेिा आयोग काठिाड ौं
कायाालयले तोके बिोवजि हुनेि ।

८०००१

८५४५८

७९०

लोक सेिा आयोग पोखरा कायाा लयले
तोके बिोवजि हुनेि ।

४०००१

४०७९०

२३०६

लोक सेिा आयोग बुटबल कायाा लयले
तोके बिोवजि हुनेि ।

५०००१

५२३०६

२०७१

लोक सेिा आयोग सुखेत कायाा लयले
तोके बिोवजि हुनेि ।

६०००१

६२०७१

१८२३

लोक सेिा आयोग िहे न्द्रनगर
कायाालयले तोके बिोवजि हुनेि ।

७०००१

७१८२३

२०७८ असोज ३ गते विनको ३:०० बजे

द्ररब्यः
१. उम्मेििारले उिरपु न्धिकािा कालो मसी भएको िटपेि/कलम िात्र प्रयोग गनुापनेि ।
२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उम्मे ििारलाई परीक्षािा सन्धम्मवलत नगराइने हुुँ िा प्रवेशपत्र अनिवायय रुपमा साथमा नलई परीक्षा संचालि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अिावै परीक्षा ििनिा आइपु ग्नुपनेि ।
३. परीक्षा ििनिा झोला, मोिाइल र्ोि तथा अन्य इलोक्ट्ि ोनिक्स निभाइसहरु लैजाि निषेर् गररएको ि ।
४. परीक्षा सौंचालन हुने विन अप्रत्यावित वििा पना गएिा पवन आयोिको पूवय सूचिा नविा निर्ायररत परीक्षा काययक्रम स्थवगत हुने िै न ।
५. ििु गत बहुउिर (Multiple Choice) प्रश्नको उिर लेख्िा अौंिेजी ठु लो अक्षर (Capital Letter)िा A, B, C, D लेन्धखएको उिरलाई िात्र िान्यता विइने ि ।
६. परीक्षािा सम्बन्धन्धत वनकायबाट जारी िएको प्रिेि पत्र सौंगै आफ्नो नागररकता िा नेपाल सरकारबाट जारी िएको फोटो सिेतको कुनै पररचयपत्र अनिवायय रुपिा वलई आउनु पनेि ।
७. आयोगबाट जारी िएको संक्रमणको नवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालि तथा व्यवस्थापि) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (ते स्रो सौंिोिन) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गररनेि ।
८. प्रथि चरणको परीक्षािा उिीणा िएका उम्मे ििारलाई िात्र वितीय चरणको परीक्षािा सिािेि गराइनेि ।
९. प्रथि चरणको वलन्धखत परीक्षा ओएमआर (OMR) पद्दनतबाट सञ्चालन हुनेि ।
१०. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको बारे िा रावरिय अनुसन्धान वििागको िेि साइटिा गई विद्यतीय िाध्यिबाट कोविड सम्बन्धी स्वयि् घोषणा फाराि अवनिाया रुपिा िनुापनेि ।
११. कोविड - १९ सौंक्रवित उम्मे ििारहरुको लावग वििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने िएकोले त्यिा उम्मेििारहरुले आफू सौंक्रवित िएको जानकारी रावरिय अनुसन्धान वििागिा अविि रुपिा गराउनु पनेि ।

कोनभि - १९ संक्रमणको समयमा सुरनक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि नदिुपिे थप नवषयहरु
१. परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुाअवघ उम्मे ििारले अनिवायय रुपमा िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यावनटाइजर र खानेपानी सिेत वलई आउनु पनेि।
२. परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको सिय िन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपु ग्नु पनेि ।
३. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिाा , बावहर वनस्कुँिा र ि चालय प्रयोग गनुा पिाा विडिाड नगररकन २ (िु ई) विटरको िू री कायि गरी क्रिैसुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेि ।
४. परीक्षाथीहरु सिूहिा िेला हुने , कुराकानी गने गनुा हुुँ िैन ।
५. परीक्षािा खवटएका जनिन्धिले विएको वनिे िनको पू णा पालना गनुा पनेि ।

राजु सत्याल
शाखा अधिकृ त
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नारायणप्रसाद ज्ञवाली
उपसधिव
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