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सहायक सूचक पदको ललखखत परीक्षाको परीक्षा भवन सं शोधन गररएको सूचना
सूचना नं. ५६/०७७-७८ लमलत २०7७/१०/०४

यस कायाालयबाट लमलत २०७७।०९।२४ मा प्रकाखशत राष्ट्रिय अनुसन्धान ष्ट्रवभागको ष्ट्रवज्ञापन नं.१(०७६/०७७)(खुला तथा समावेशी) सहायक सूचक (रा.प.अनं. चतुथ ा श्रे णी सरह) पदको

ललखखत परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना (सू.नं. ५५/०७७-७८) अनुसार कायम गररएका परीक्षा केन्रहरू मध्ये ष्ट्रवशेष कारणवस दे हाय बमोखिमको परीक्षा केन्र सं शोधन गररएको हुाँदा

सम्बखन्धत सबैको िानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।तोष्ट्रकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मललत गराइने छै न । तोष्ट्रकएको
ु न्दा कखम्तमा एक घण्टा अगावै पुग्नु हुन अनुरोध छ ।
परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु हुनभ

परीक्षा कार्यक्रम
पत्र

विषर्

परीक्षा प्रणाली

परीक्षा वमवि र समर्

अिवि

प्रथम

सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण

बस्तु गत

२०७७/१०/१० गते बबहानको ११:०० बजे

१ घण्टा

बितीय

नेपाली, अंग्रेजी, गबणत

बिषयगत

२०७७/१०/१० गते बिनको १:०० बजे

२ घण्टा ३० बमनेट

उम्मेदवारहरूको रोल नं. तथा सं शोलधत परीक्षा भवन
क्र.सं .

१

उम्मेदवारहरूको रोल नं.

84801 दे खख 84950 सम्म

सं ख्या

१५० िना

साष्ट्रवक परीक्षा भवन

श्री िनकनाथ स्मृलत मा.ष्ट्रव., लै नचौर, काठमाडौं।

हाल कायम गररएको परीक्षा भवन

श्री आदशा योगहरर मा.ष्ट्रव. लै नचौर काठमाडौं।

रष्टव्य १M-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्याखशत ष्ट्रवदा पना गएमा पलन आयोगको पूव ा सूचना ष्ट्रवना लनधााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थलगत हुनेछैन ।
परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुपा नेछ ।
काठमाडौं परीक्षा केन्र बाहेक अन्यत्र परीक्षा केन्रका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छै न ।
परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्य इलेक्रोलनक लडभाइसहरु लैिान लनषेध गररएको छ।
वस्तुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंग्रि
े ी ठू लो अक्षर (Capital Letter) मा A,B,C,D लेखखएको उत्तरलाइा मात्र मान्यता ददइने छ ।
ु न्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुग्नुपनेछ ।
प्रवेश पत्र ष्ट्रवना कुनै पलन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सखम्मललत नगराइने हुाँदा प्रवेशपत्र अलनवाया रूपमा साथमा ललइा परीक्षा संचालन हुनभ
परीक्षामा सम्बखन्धत लनकायबाट िारी भएको प्रवेश-पत्र साँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट िारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अलनवाया रूपमा ललइा आउनुपनेछ ।
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रष्टव्य २M- कोलभड-१९ संक्रमणबाट सुरखक्षत रहन परीक्षाथीले अलनवाया पालना गनुपा ने थप ष्ट्रवषयहरू

1. परीक्षा केन्रमा प्रवेश गनुा अखघ उम्मेदवार स्वयंले कखम्तमा माक्स स्यालनटाइिर तथा आफ्नो लालग खानेपानीको अलनवाया व्यवस्था गनुा पनेछ ।
2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाा र लनस्कदा लभडभाड नगरीकन एकआपसमा दुइा लमटरको दूरी कायम गनुा पनेछ ।
3. परीक्षामा खष्ट्रटएका िनशखिले ददएको लनदे शनको पूणा पालना गनुपा नेछ ।

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाा बाष्ट्रहर लनस्कदा शौचालय प्रयोग गनुपा दाा लभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसाँग तोष्ट्रकएको स्थानमा िानुपने छ ।
5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने कुराकानी गने गनुा हुाँदैन ।

6. उत्तरपुखस्तका बुझाउाँ दा उत्तरपुखस्तकामा रहेको खाली स्थान काटी बुझाउनु पनेछ ।

7. परीक्षाथीले उत्तरपुखस्तका बुझाउाँ दा आफ्नो उत्तरपुखस्तका गन्ती गरी उत्तरपुखस्तका बुझाइा हस्ताक्षर गरी बाष्ट्रहर िानु पनेछ ।

8. कोलभड-१९ बाट सं क्रलमत परीक्षाथीहरूका लालग ष्ट्रवशेष केन्रको व्यवस्था गररने हुाँदा सं क्रलमत परीक्षाथीले आफू सं क्रलमत भएको िानकारी कायाालयको टे ललफोन नं. ०१-४११५८३४ मा सम्पका गरी अलग्रम िानकारी ददनु
पनेछ ।

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

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

नायब सुब्बा

शाखा अलधकृत

(रामप्रसाद पौडेल)

(अलभराि डााँगी)
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