
निकायः
विज्ञापन प्रकावित विवतिः  

२०७७/१२/१३

वि.प. कार्यक्रि प्रकावित विवतिः  

२०७८/०४/२०

देखि सम्म

२००
श्री िनिोहन िेिोरिर्ि किेज, 

सोह्रखुटे्ट ।
८०००१ ८०२००

२०० श्री टंगाि िा.वि. टंगाि । ८०२०१ ८०४००

२०० श्री िहेन्द्र भिन िा.वि., सानोगौचिण । ८०४०१ ८०६००

२०० श्री नू्य विविवनर्ि किेज, सुकेधािा ८०६०१ ८०८००

२००
श्री दिबाि हाई सू्कि (संसृ्कत 

िाध्यविक विद्यािर्), िानीपोखिी ।
८०८०१ ८१०००

२००
श्री दिबाि हाई सू्कि (भानु िाध्यविक 

विद्यािर्), िानीपोखिी ।
८१००१ ८१२००

२०० श्री एम्बिसन किेज, नर्ााँ िानेश्वि । ८१२०१ ८१४००

२०० श्री ित्निाज्यिक्ष्मी िा.वि., िानेश्वि । ८१४०१ ८१६००

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालि शािा

अिुसन्धाि अनिकृत पदको प्रथम चरणको नलखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र काययक्रम नििायरण गररएको सूचिा

रानरि य अिुसन्धाि नवभाग परीक्षा केन्द्र नििायरण गररएको नमनत : २०७८/०५/१२

नवभागकोको पूिय प्रकावित विज्ञापन अनुसाि खुिा तथा सिािेिी  तर्य को अनुसन्धान अवधकृत पदको प्रवतर्ोवगतात्मक विम्बखत पिीक्षाको प्रथि चिणको परीक्षा केन्द्र देहार् बिोवजि कार्ि गरिएको हाँदा 

सिम्बन्धत सबैको जानकािीका िावग र्ो सूचना प्रकावित गरिएको छ । कोवभड-१९ संक्रिण भएका उमे्मदिािहरुको िावग वििेष पिीक्षा केन्द्र िहने हाँदा पिीक्षा िुरु हनु भन्दा कम्तीिा ३ (तीन) घण्टा अगािै 

िावरि र् अनुसन्धान विभागिा अवनिार्य रुपिा जानकािी वदनु पनेछ ।

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

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

नलखित परीक्षा नमनत र समय

१ ०२/०७७/७८
खुिा तथा 

सिािेिी

अनुसन्धान अवधकृत, नेपाि वििेष सेिा, 

िा.प.तृतीर् शे्रणी सिह

२०७८ असोज ८ गते वदनको ३:०० 

बजे (प्रथि चिण)
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२००
श्री केन्ट (Kennt) किेज अर् 

टेक्नोिोजी एण्ड िेनेजिेण्ट, बुद्धनगि ।
८१६०१ ८१८००

२००
श्री भाइब्राण्ट (Vibrant) इवरचु्यट, नू्य 

प्लाजा, पुतिीसडक ।
८१८०१ ८२०००

२३५
श्री एसइए (SEA) इविवनर्रिङ्ग 

एकेडेिी, थापाथिी ।
८२००१ ८२२३५

द्ररब्यः  

१.   पिीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुयअवघ उमे्मदिाििे  अनिवायय रुपमा िाक्स िगाई आफ्नो प्रर्ोजनको िावग स्यावनटाइजि ि खानेपानी सिेत विई आउनु पनेछ।

२.   पिीक्षाथी पिीक्षाको िावग तोवकएको सिर् भन्दा १ घण्टा अगािै पिीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   पिीक्षाथीहरु पिीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गदाय , बावहि वनस्काँ दा ि िौचािर् प्रर्ोग गनुय पदाय वभडभाड नगरिकन २ (दुई) विटिको दूिी कार्ि गिी क्रिैसाँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।

४.   पिीक्षाथीहरु सिूहिा भेिा हने, कुिाकानी गने गनुय हाँदैन । 

५.   पिीक्षािा खवटएका जनिम्बििे वदएको वनदेिनको पूणय पािना गनुय पनेछ ।

१०. कोवभड - १९ संक्रवित उमे्मदिािहरुको िावग वििेष पिीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गरिने भएकोिे त्यस्ता उमे्मदिािहरुिे आरू् संक्रवित भएको जानकािी िावरि र् अनुसन्धान विभागिा अविि रुपिा गिाउनु पनेछ ।

१. उमे्मदिाििे उत्तिपुम्बस्तकािा कालो मसी भएको डटपेि/कलम िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ ।

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मदिाििाई पिीक्षािा सम्बम्मवित नगिाइने हाँदा प्रवेशपत्र अनिवायय रुपमा साथमा नलई परीक्षा संचालि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै पिीक्षा भिनिा आइपुगु्नपनेछ ।

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

४. पिीक्षा संचािन हने वदन अप्रत्यावित विदा पनय गएिा पवन आयोगको पूवय सूचिा नविा नििायररत परीक्षा काययक्रम स्थवगत हने छैन ।

५. पिीक्षािा सिम्बन्धत वनकार्बाट जािी भएको प्रिेि पत्र संगै आफ्नो नागरिकता िा नेपाि सिकािबाट जािी भएको र्ोटो सिेतको कुनै पररचयपत्र अनिवायय  रुपिा विई आउनु पनेछ ।

६. आर्ोगबाट जािी भएको संक्रमणको नवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालि तथा व्यवस्थापि)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संिोधन) को पािना गिी पिीक्षा सञ्चािन गरिनेछ ।

७. प्रथि चिणको पिीक्षािा उत्तीणय भएका उमे्मदिाििाई िात्र वितीर् चिणको पिीक्षािा सिािेि गिाइनेछ ।

८. प्रथि चिणको विम्बखत पिीक्षा ओएमआर (OMR) पद्दनतबाट सञ्चािन हनेछ ।

९. पिीक्षाथीहरु सबैिे आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको बािेिा िावरि र् अनुसन्धान विभागको िेभ साइटिा गई विद्यतीर् िाध्यिबाट कोवभड सिन्धी स्वर्ि् घोषणा र्ािाि अवनिार्य रुपिा भनुयपनेछ ।

१ ०२/०७७/७८
खुिा तथा 

सिािेिी

अनुसन्धान अवधकृत, नेपाि वििेष सेिा, 

िा.प.तृतीर् शे्रणी सिह

२०७८ असोज ८ गते वदनको ३:०० 

बजे (प्रथि चिण)

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

राजु सत्याल नारायणप्रसाद ज्ञवाली

शाखा अधिकृत उपसधिव
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