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राष्ट्रिय अनुसन्धान ष्ट्िभागको अनुसन्धान सहायक र सहायक सूचक पदको  ष्ट्िष्ट्ित परीक्षाको  परीक्षा 

भिन कायम गररएको सचूना । 

         सूचना नं. ६/२०७८/७९                                                                                                         ष्ट्मष्ट्त :२०७८/०५/१२                                                                                                                                                

यस कायाालयबाट संचालन हुने राष्ट्रिय अनसुन्द्धान ष्ट्वभागको ष्ट्मष्ट्ि २०७७।१२।१३ मा प्रकाष्ट्िि दहेायका ष्ट्वज्ञापन अनसुार 

रा.प.अनं.ष्ट्ििीय श्रेणी सरह, अनुसन्द्धान सहायक र रा.प.अनं. चिरु्ा श्रेणी सरह सहायक सचुक पदको ष्ट्लष्ट्िि परीक्षा ष्ट्नम्नानसुारको ष्ट्मष्ट्ि, 

समय र परीक्षा भवनमा नेपाल सरकारले िोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड पालना गने गरी संचालन हुने भएकोले सम्बष्ट्न्द्धि सबैको 

जानकारीको लाष्ट्ग यो सचूना प्रकािन गररएको छ । परीक्षार्ीहरुले पालना गनुा पने कुरा िल  द्रष्टव्य १ र २ मा उल्लेि गररएको छ  । 

परीक्षा काययक्रम 

क्र.स.ं ष्ट्िज्ञापन नं. पद, सेिा, समुह ष्ट्िष्ट्ित परीक्षाको 

ष्ट्मष्ट्त र समय 

प्रर्म पत्र ष्ट्ििीय पत्र 

१. ०३/०७७-७८  

(िलुा िर्ा 

समावेिी) 

अनसुन्द्धान सहायक, नेपाल ष्ट्विेष  

सेवा, रा.प.अन.ंष्ट्ििीय श्रेणी सरह 

२०७८।०६।२ गिे ष्ट्दनको 

३:०० बजे 

 

२. ०४/०७७-७८  

(िलुा िर्ा 

समावेिी) 

सहायक सचूक, नेपाल ष्ट्विेष  

सेवा, रा.प.अन.ंचिुर्ा श्रेणी सरह  

२०७८।०६।३ गिे ष्ट्दनको 

१:०० बजे 

२०७८।०६।३ गिे ष्ट्दनको ३:०० बज े

 

(क) अनुसन्धान सहायक, रा.प.अनं.ष्ट्ितीय शे्रणी सरह 
 

क्र.स.ं रोि नं. परीक्षार्थी 

सखं्या 

परीक्षा भिन 

देष्ट्ि सम्म 

१. ७०००१ ७०२०० २०० श्री कञ्चन ष्ट्वद्या मष्ट्न्द्दर सामदुाष्ट्यक कलेज ‘क’ केन्द्र, महने्द्रनगर, कञ्चनपरु  । 

२. ७०२०१ ७०४०० २०० श्री कञ्चन ष्ट्वद्या मष्ट्न्द्दर सामदुाष्ट्यक कलेज ‘ि’ केन्द्र, महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

३. ७०४०१ ७०६०० २०० श्री कञ्चन ष्ट्वद्या मष्ट्न्द्दर सामदुाष्ट्यक कलेज ‘ग’ केन्द्र, महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

४. ७०६०१ ७०८०० २०० श्री आदिा मा.ष्ट्व. (राष्ट्रिय बाल ष्ट्वद्यालयको पछाडी पट्टी ) महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

५. ७०८०१ ७१००० २०० 
श्री ष्ट्लष्ट्टल बदु्ध एकेडमी,नयााँ भवन ‘क’ केन्द्र,  (िाद्य व्यवस्र्ा िर्ा व्यापार कम्पनी ष्ट्लष्ट्मटेडको 

उत्तरपट्टी) महने्द्रनगर , कञ्चनपरु । 

६. ७१००१ ७१२०० २०० 
श्री ष्ट्लष्ट्टल बदु्ध एकेडमी,नयााँ भवन ‘ि’ केन्द्र,  (िाद्य व्यवस्र्ा िर्ा व्यापार कम्पनी ष्ट्लष्ट्मटेडको 

उत्तरपट्टी) महने्द्रनगर,  कञ्चनपरु । 

७. ७१२०१ ७१३८६ १८६ श्री ष्ट्लष्ट्टल बदु्ध एकेडमी(ष्ट्जल्ला सरकारी वकील कायाालय अगाडी) महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 
  

(ि) सहायक सचूक, रा.प.अनं.चतुर्थय शे्रणी सरह 

 

क्र.स.ं 

रोि नं. परीक्षार्थी 

सखं्या 

परीक्षा भिन 

देष्ट्ि सम्म 

१. ७०००१ ७०२०० २०० श्री कञ्चन ष्ट्वद्या मष्ट्न्द्दर सामदुाष्ट्यक कलेज ‘क’ केन्द्र, महने्द्रनगर,     कञ्चनपरु । 

२. ७०२०१ ७०४०० २०० श्री कञ्चन ष्ट्वद्या मष्ट्न्द्दर सामदुाष्ट्यक कलेज ‘ि’ केन्द्र, महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

३. ७०४०१ ७०६०० २०० श्री कञ्चन ष्ट्वद्या मष्ट्न्द्दर सामदुाष्ट्यक कलेज ‘ग’ केन्द्र, महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

४. ७०६०१ ७०८०० २०० श्री आदिा मा.ष्ट्व. (राष्ट्रिय बाल ष्ट्वद्यालयको पछाडी पट्टी ) महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 
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५. ७०८०१ ७१००० २०० 
श्री ष्ट्लष्ट्टल बदु्ध एकेडमी, नयााँ भवन ‘क’ केन्द्र,  (िाद्य व्यवस्र्ा िर्ा व्यापार कम्पनी 

ष्ट्लष्ट्मटेडको उत्तरपट्टी) महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

६. ७१००१ ७१२०० २०० 
श्री ष्ट्लष्ट्टल बदु्ध एकेडमी, नयााँ भवन ‘ि’ केन्द्र,  (िाद्य व्यवस्र्ा िर्ा व्यापार कम्पनी 

ष्ट्लष्ट्मटेडको उत्तरपट्टी) महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

७. ७१२०१ ७१४०० २०० श्री ष्ट्लष्ट्टल बदु्ध एकेडमी (ष्ट्जल्ला सरकारी वकील कायाालय अगाडी) महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

८. ७१४०१ ७१६०० २०० श्री जानकी कन्द्या मा.ष्ट्व., महने्द्रनगर,कञ्चनपरु । 

९. ७१६०१ ७१८२३ २२३ श्री इन्द्टर नेश्नल पष्ट्ललक स्कुल, महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

 

 

 

 

 

 

द्रष्टव्य १. 

 उम्मेदवारले उत्तरपषु्ट्स्िकामा कािो मसी भएको डट्पेन र  किम मात्र प्रयोग गनुा पनेछ । 

 प्रवेि पत्र ष्ट्वना कुनै पष्ट्न उम्मेदवारलाई परीक्षामा सष्ट्म्मष्ट्लि गराइने छैन ।  प्रिेशपत्रको सार्थमा नागररकिा वा नेपाल सरकारबाट 

जारी भएको फोटो समेिको कुनै पररचयपत्र अष्ट्निायय रुपमा सार्थमा ष्ट्िई परीक्षा सचंािन हुनु भन्दा कष्ट्म्तमा १ घण्टा 

अगािै िोष्ट्कएको परीक्षा भवनमा आईपगु्न ुपनेछ । 

 परीक्षा भवनमा झोिा,मोबाइि फोन तर्था  इिेक्ट्िोष्ट्नक ष्ट्डभाइस ल्याउन ष्ट्नषधे गररएको छ । 

 परीक्षा संचालन हुने ष्ट्दन अप्रत्याष्ट्िि ष्ट्वदा पना गएमा पष्ट्न आयोगको पूिय सचूना ष्ट्िना ष्ट्नधायररत परीक्षा काययक्रम स्र्ष्ट्गि हुने 

छैन । 

 उम्मेदवारलाई िोष्ट्कएको परीक्षा भवन बाहके अन्द्य परीक्षा भवनमा सहभागी गराइने छैन । 

द्रष्टव्य २ .सकं्रमणको ष्ट्बशेष अिस्र्थामा परीक्षा (सचंािन तर्था व्यिस्र्थापन) सम्िन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार परीक्षार्थीिे 

देहायका ष्ट्िषयको पुणय पािना गनुयपनेछ । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गनुा अष्ट्ि  अष्ट्नवाया रूपमा मास्क लगाउन ु पनेछ । उम्मेदवार स्वयंले आफ्नो लाष्ट्ग स्याष्ट्नटाइजर र 

िानेपानीको व्यवस्र्ा  गनुा पनेछ । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गदाा,  िौचालय जााँदा आउाँदा ,परीक्षा केन्द्र बाट बाष्ट्हररदा एक आपसमा दरुी कायम गनुा पनेछ । 

 परीक्षामा िष्ट्टएका जनिष्ट्िले ष्ट्दएको ष्ट्नदिेनको पणुा पालना गनुा पनेछ । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गदाा, परीक्षा सकी बाष्ट्हररदा,  ,समहुमा भेला हुने छलफल गने, आपसमा कुराकानी गने गनुा हुदनै । 

 कोष्ट्भड-१९ बाट संक्रष्ट्मि परीक्षार्ीका लाष्ट्ग ष्ट्विेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्र्ा गररने हुाँदा कोष्ट्भड-१९ संक्रष्ट्मि परीक्षार्ीले परीक्षा 

सरुु हुन भन्द्दा कष्ट्म्िमा ३ िण्टा अगाष्ट्ड कायाालयको फोन नं.०९९५२१२०९/०९९५२३९९२ मा सम्पका  गरी जानकारी गराउन ु

पनेछ । 

 

..................... 

(िगेन्द्रप्रसाद भट्ट) 

शािा अष्ट्धकृत 

 

..................... 

(मुष्ट्िराम ररजाि) 

उपसष्ट्चि 

 

..................... 

(प्रकाश चपाई) 

नायि सबु्बा 
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