
निकायः विज्ञापन प्रकावित विवतिः  २०७७/१२/१३
वि.प. कार्यक्रि 

प्रकावित विवतिः
परीक्षा कार्यक्रि प्रकावित विवत :

नितीय पत्र तृतीय पत्र

२०० श्री िहेन्द्र भिन िा.वि., सानोगौचरण । ८०००१ ८०४०४

२००
श्री सगरिाथा िल्टिपि किेज, 

विल्टििजार ।
८०४०५ ८०७७४

२०० श्री रत्नराज्यिक्ष्मी िा.वि., िानेश्वर । ८०७७६ ८११७७

२००
श्री एसइए (SEA) इविवनर्ररङ्ग 

एकेिेिी, थापाथिी ।
८११७८ ८१६२५

२१५ श्री िोक सेिा आर्ोग, अनािनगर । ८१६२६ ८२२३१

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा

परीक्षा संचालि शाखा

अिुसन्धाि अनिकृत पदको नितीय चरणको नलखखत परीक्षाको परीक्षा केन्द्र नििाारण गररएको सूचिा

रानरि य अिुसन्धाि नवभाग २०७८/०६/२०२०७८/०४/२०

नवभागकोको पूिय प्रकावित विज्ञापन अनुसार अिुसन्धाि अनिकृत पदको नितीय चरणको प्रवतर्ोवगतात्मक विल्टित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र देहार् बिोवजि कार्ि गररएको हुँदा सम्बल्टित सबैको जानकारीका िावग 

र्ो सूचना प्रकावित गररएको छ । कोवभि-१९ संक्रिण भएका उमे्मदिारहरुको िावग वििेष परीक्षा केन्द्र रहने हुँदा परीक्षा िुरु हनु भन्दा कम्तीिा ३ (तीन) घण्टा अगािै रावरि र् अनुसिान विभागिा अवनिार्य रुपिा 

जानकारी वदनु पनेछ ।

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

१
२०७८ काविक ६ गते 

वदनको २:०० बजे

नितीय चरण

देखख सम्म

नलखखत परीक्षा नमनत र समय

०२/०७७/७८
िुिा तथा 

सिािेिी

अनुसिान अविकृत, नेपाि वििेष सेिा, 

रा.प.तृतीर् शे्रणी सरह

२०७८ काविक ५ गते 

वदनको २:०० बजे
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द्ररब्यः  

१.   परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुयअवघ उमे्मदिारिे  अनिवाया रुपमा िाक्स िगाई आफ्नो प्रर्ोजनको िावग स्यावनटाइजर र िानेपानी सिेत विई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको िावग तोवकएको सिर् भन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गदाय, बावहर वनस्कुँ दा र िौचािर् प्रर्ोग गनुय पदाय वभिभाि नगररकन २ (दुई) विटरको दूरी कार्ि गरी क्रिैसुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा भेिा हने, कुराकानी गने गनुय हुँदैन । 

५.   परीक्षािा िवटएका जनिल्टििे वदएको वनदेिनको पूणय पािना गनुय पनेछ ।

१०. कोवभि - १९ संक्रवित उमे्मदिारहरुको िावग वििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने भएकोिे त्यस्ता उमे्मदिारहरुिे आफू संक्रवित भएको जानकारी रावरि र् अनुसिान विभागिा अविि रुपिा गराउनु पनेछ ।

१. उमे्मदिारिे उिरपुल्टस्तकािा कालो मसी भएको डटपेि/कलम िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ ।

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मदिारिाई परीक्षािा सल्टम्मवित नगराइने हुँदा प्रवेशपत्र अनिवाया रुपमा साथमा नलई परीक्षा संचालि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भिनिा आइपुगु्नपनेछ ।

३. परीक्षा भिनिा झोला, मोिाइल फोि तथा अन्य इलोक्ट्ि ोनिक्स नडभाइसहरु लैजाि निषेि गररएको छ ।

४. परीक्षा संचािन हने वदन अप्रत्यावित विदा पनय गएिा पवन आयोगको पूवा सूचिा नविा नििााररत परीक्षा कायाक्रम स्थवगत हने छैन ।

५. िसु्तगत बहउिर (Multiple Choice) प्रश्नको उिर िेख्दा अंिेजी ठुिो अक्षर (Capital Letter)िा  A, B, C, D िेल्टिएको उिरिाई िात्र िान्यता वदइने छ ।

६. परीक्षािा सम्बल्टित वनकार्बाट जारी भएको प्रिेि पत्र संगै आफ्नो नागररकता िा नेपाि सरकारबाट जारी भएको फोटो सिेतको कुनै पररचयपत्र अनिवाया रुपिा विई आउनु पनेछ ।

७. आर्ोगबाट जारी भएको संक्रमणको नवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालि तथा व्यवस्थापि)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संिोिन) को पािना गरी परीक्षा सञ्चािन गररनेछ ।

८. प्रथि चरणको परीक्षािा उिीणय भएका उमे्मदिारिाई िात्र वितीर् चरणको परीक्षािा सिािेि गराइनेछ ।

९. परीक्षाथीहरु सबैिे आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेिा रावरि र् अनुसिान विभागको िेभ साइटिा गई विद्यतीर् िाध्यिबाट कोवभि सम्बिी स्वर्ि् घोषणा फाराि अवनिार्य रुपिा भनुयपनेछ ।

कोनभड - १९ संक्रमणको समयमा सुरनक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि नदिुपिे थप नवषयहरु

राजु सत्याल नारायणप्रसाद ज्ञवाली

शाखा अधिकृत उपसधिव
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