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अनुसन्धान सहायक पदको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सचूना नं.:१७/०७८-७९  मममि: २०७८।०५।१७  

 

लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कायाालयवाट संचालन हुने श्री रामरिय अनुसन्धान मवभागको  वव.नं. ०३/०७७/७८ (खलुा,समावेशी), 

नेपाल ववशेष सेवा, रा.प.अनं. वितीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान सहायक  पदको प्रथम चरणको वलवखत परीक्षा पवूा प्रकावशत कायाक्रम 

अनसुार वनम्न वमवत, समय र स्थानमा संचालन हुने भएकोले सम्ववधधत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

 

परीक्षा काययक्रम : 

मव.नं. सेवा िह/शे्रणी पद मिमिि परीक्षा मममि र समय 

०३/०७७/७८ नेपाल ववशेष सेवा 
रा.प.अनं. वितीय श्रेणी 

सरह 
अनसुधधान सहायक  

२०७८ असोज ०२ गते 

वदनको ३:०० बजे 

 

परीक्षा केन्र : 

मस.नं. 
रोि नं. उम्मेदवार 

सखं्या 
परीक्षा केन्र 

देमि सम्म 

१ २०००१ २०१५० १५० श्री ल.च.म.ु मा.वव., जलेश्वर । 

२ २०१५१ २०३०० १५० श्री एड्भाधस लनार वहमालयन मा.वव., जलेश्वर । 

३ २०३०१ २०४५० १५० श्री साउथ एवसयन क्यावम्िज इ.वो. स्कुल, जलेश्वर । 

४ २०४५१ २०६०० १५० श्री महधेर आदशा मवहला मा.वव., जलेश्वर (क) केधर । 

५ २०६०१ २०७५० १५० श्री महधेर आदशा मवहला मा.वव., जलेश्वर (ख) केधर । 

६ २०७५१ २०९०० १५० श्री ववणा ववद्या मवधदर, जलेश्वर । 

७ २०९०१ २१०५० १५० श्री वशशजु्ञान वनकुञ्ज इ.वो. स्कुल, जलेश्वर । 

८ २१०५१ २१२०० १५० श्री रा.वव.म. क्याम्पस, जलेश्वर (क) केधर । 

९ २१२०१ २१३५० १५० श्री रा.वव.म. क्याम्पस, जलेश्वर (ख) केधर । 

१० २१३५१ बााँकी सवै उम्मेदवारहरु १४७ श्री मा.वव. वखररभाट, जलेश्वर । 

 

रष्टव्य १ :- 
१. परीक्षा भवनमा मोबाइल, अधय इलेक्रोवनक्स वडभाइस र ब्याग(झोला) वनषेध गररएको छ । 

२. आयोगको पूवा सचूना ववना वनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थवगत हुनेछैन । 

३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

४. परीक्षाथीले अवनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्रको साथमा नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र वा सावाजवनक संस्थावाट जारर भएको पररचय खलु्ने कागजात 

वलई परीक्षा भवनमा आउनुपनेछ । 

५. अधयत्र परीक्षा केधर राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुलाई मावथ उल्लेवखत परीक्षा केधरमा सवम्मवलत गराइने छैन । 

रष्टव्य २ :- 

       कोभिड-१९ सकं्रमणबाट सुरक्षऺत रहन परीऺाथीले अननवार्य रुपमा पालन गनुयपने थप ववषर्हरू : 
    १. परीक्षा केधरमा प्रवेश गनुा अवघ उम्मेदवार स्वयमले कवम्तमा माक्स, स्यावनटाइजर तथा आफ्नो लावग खानेपानीको अवनवाया व्यवस्था गनुापनेछ ।  
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  2. उम्मेदवारले परीक्षा केधरमा प्रवेश गदाा र वनस्कदा वभडभाड नगरीकन एकआपसमा दईु वमटरको दरूी कायम गनुा पनेछ ।  

  3. परीक्षामा खवटएका जनशविले वदएको वनदेशनको पणूा पालना गनुापनेछ ।  

  4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केधरमा प्रवेश गदाा, बावहर वनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा वभडभाड नगररकन दरूी कायम गरी क्रमैसंग तोवकएको स्थानमा जानपुनेछ ।  

  5. परीक्षाथीहरू समहूमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुाहुदैन । 

    ६. कोमभड-१९ बाट सकं्रममि  परीक्षार्थीिे  परीक्षामा सवम्मवलत हुन परीक्षा हुनभुधदा एकवदन अगावै मो.नं. ९८६२२९०२९८  वा  फो.नं. ०४४५२०१४७ 

मा जानकारी गराउन ु पनेछ । 

 

 

लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल 

    नायव सवु्वा 
   वदपेशकुमार झा 

  शाखा अवधकृत 

 
 


