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अनुसन्धान सहायक पद द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गररएको सचूना 

सचूना नं.:४५/०७८-७९  द्वमद्वत: २०७८।०६।२०  

लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कायाालयवाट मममि २०७८।०६।०२ गिे संचालन भएको श्री राद्वरिय अनुसन्धान द्ववभागको  मव.नं. 

०३/०७७/७८ (खलुा,समावेशी), नेपाल मवशेष सेवा, रा.प.अनं. मििीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान सहायक  पदको प्रथम चरणको 

मलमखि परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको मििीय चरणको मलमखि परीक्षा मनम्न मममि, समय र स्थानमा संचालन हुने भएकोले 

सम्वमधधि सबैको जानकारीका लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

 

परीक्षा काययक्रम : 

द्वव.नं. सेवा तह/शे्रणी पद 
द्विद्वित परीक्षा द्वमद्वत र समय 

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र 

०३/०७७/७८ नेपाल मवशेष सेवा 
रा.प.अनं. मििीय 

श्रेणी सरह 

अनसुधधान 

सहायक  

२०७८ कामिाक ०९ गिे 

मदनको २:०० बजे 

२०७८ कामिाक १० गिे 

मदनको २:०० बजे 

 

परीक्षा केन्र : 

द्वस.नं. 
रोि नं. उम्मेदवार 

सखं्या 
परीक्षा केन्र 

देद्वि सम्म 

१ 
प्रथम चरणको मलमखि परीक्षावाट छनौट भएका 

सबै उम्मेदवारहरु 
६९ श्री लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कायाालयको परीक्षा हल । 

 

द्रष्टव्य १ :- 
१. परीक्षा भवनमा मोबाइल, अधय इलेक्ट्रोमनक्ट्स मिभाइस र ब्याग(झोला) मनषेध गररएको छ । 

२. आयोगको पूवा सचूना मवना मनधााररि कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थमगि हुनेछैन । 

३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

४. परीक्षाथीले अमनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्रको साथमा नेपाली नागररकिा प्रमाणपत्र वा सावाजमनक संस्थावाट जारर भएको पररचय खलु्ने कागजाि 

मलई परीक्षा भवनमा आउनुपनेछ । 

५. अधयत्र परीक्षा केधद्र राखी दरखास्ि स्वीकृि गराएका उम्मेदवारहरुलाई मामथ उल्लेमखि परीक्षा केधद्रमा समम्ममलि गराइने छैन । 

द्रष्टव्य २ :- 

       कोभिड-१९ सकं्रमणबाट सुरक्षऺत रहन परीऺाथीले अननवार्य रुपमा पालन गनुयपने थप ववषर्हरू : 
    १. परीक्षा केधद्रमा प्रवेश गनुा अमघ उम्मेदवार स्वयमले कमम्िमा माक्ट्स, स्यामनटाइजर िथा आफ्नो लामग खानेपानीको अमनवाया व्यवस्था गनुापनेछ ।  

  2. उम्मेदवारले परीक्षा केधद्रमा प्रवेश गदाा र मनस्कदा मभिभाि नगरीकन एकआपसमा दईु ममटरको दरूी कायम गनुा पनेछ ।  

  3. परीक्षामा खमटएका जनशमिले मदएको मनदेशनको पणूा पालना गनुापनेछ ।  

  4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केधद्रमा प्रवेश गदाा, बामहर मनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा मभिभाि नगररकन दरूी कायम गरी क्रमैसंग िोमकएको स्थानमा जानपुनेछ ।  

  5. परीक्षाथीहरू समहूमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुाहुदैन । 

    ६. कोद्वभड-१९ बाट सकं्रद्वमत  परीक्षाथीिे  परीक्षामा समम्ममलि हुन परीक्षा हुनभुधदा एकमदन अगावै मो.नं. ९८६२२९०२९८  वा  फो.नं. ०४४५२०१४७ 

मा जानकारी गराउन ु पनेछ । 

                                                                                                                

            माधव मघममरे 

                                                                                                                                                                      शाखा अमधकृि 


