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राष्ट्रिय अनसुन्धान ष्ट्रवभागको अनसुन्धान सहायक र सहायक सूचक पदको ललखखत परीक्षाको परीक्षा भवन 
कायम गररएको सूचना। 

 

सूचना नं. ०८/२०७८।७९                             लमलत: २०७८।५।२० 
 

राष्ट्रिय अनसुन्धान ष्ट्रवभागको देहायको ष्ट्रवज्ञापन न ं., सेवा, समूह, उपसमूह र पदको बटुवल केन्र राखी दरखास्त 
फाराम स्वीकृत भएका उम्मेद् वारहरुको लोक सेवा आयोगको लमलत २०७८।४।२० गतेको लनर्ाानसुार नेपाल 
सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोधन) को पालना गने गराउने गरी 
प्रलतयोलगतात्मक ललखखत परीक्षा लनम्न लमलत, समय र स्थानमा सञ् चालन हनु ेभएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको 
लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। परीक्षाथीहरुले पालना गनुापने लनयमहरु रष्टव्य १ र २ मा उल्लेख गररएको 
छ। 

१. ष्ट्रवज्ञापन नः ०३।०७७।७८  पद:  अनसुन्धान सहायक  सेवा/समूह/उपसमूहः नेपाल ष्ट्रवशेष सेवा,  

तह/शे्रर्ीः रा.प.अनं अनंष्ट्रकत द्वितीय शे्रर्ी सरह    पत्रः प्रथम    

परीक्षा लमलत र समयः २०७८।६।२ गते, द्वदनको ३:०० बजे  
 

परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन 
 

क्र.सं. रोल नं. परीक्षाथी 

संख्या 

परीक्षा केन्द्र 

देखख सम्म 
1.  50001 50200 २०० काखन्त मा.ष्ट्रव., हाटबजार लाइन, बटुवल (क) 
2.  50२01 50४00 २०० काखन्त मा.ष्ट्रव., हाटबजार लाइन, बटुवल (ख) 
3.  50४01 50६00 २०० काखन्त मा.ष्ट्रव., हाटबजार लाइन, बटुवल (ग) 
4.  50६01 50८00 २०० नष्ट्रवन औद्योलगक कदर बहादरु ररता मा.ष्ट्रव., देष्ट्रवनगर चौपारी, बटुवल (क) 
5.  50८01 ५१000 २०० नष्ट्रवन औद्योलगक कदर बहादरु ररता मा.ष्ट्रव., देष्ट्रवनगर चौपारी, बटुवल (ख) 
6.  ५1001 5१200 २०० काललका मानवज्ञान मा.ष्ट्रव. सेक्टर-१, काललकानगर, बटुवल (क) 
7.  ५१२01 ५१४00  २०० काललका मानवज्ञान मा.ष्ट्रव. सेक्टर-१, काललकानगर, बटुवल (ख) 
8.  ५१401 ५१६00 २०० काललका मानवज्ञान मा.ष्ट्रव. सेक्टर-१, काललकानगर, बटुवल (ग) 
9.  5१६01 ५१८०० २०० लतलोत्तमा मा.ष्ट्रव., नेपालगञ् ज रोड, बटुवल 

10.  ५१८01  मालथ सबै 189 जनता मा.ष्ट्रव., रामनगर, आमीक्याम्प अगालड, बटुवल 
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२. ष्ट्रवज्ञापन नः ०४।०७७।७८   पद:  सहायक सूचक, सेवा/समूह/उपसमूहः नेपाल ष्ट्रवशेष 
सेवा,तह/शे्रर्ीः रा.प.अनं अनंष्ट्रकत चतथुा शे्रर्ी सरह 

प्रथम पत्र परीक्षा लमलत र समयः २०७८।६।३ गते, द्वदनको १:००बजे 

द्वितीय पत्र परीक्षा लमलत र समयः २०७८।६।३ गते, द्वदनको ३:००बजे 
 

परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन 
 

क्र.सं. रोल नं परीक्षाथी 
संख्या 

परीक्षा केन्र 
देखख सम्म 

1.  50001 50200  200 काखन्त मा.ष्ट्रव., हाटबजार लाइन, बटुवल (क) 
2.  50२01 50४00 200 काखन्त मा.ष्ट्रव., हाटबजार लाइन, बटुवल (ख) 
3.  50४01 50६00 200 उखजरलसंह मा.ष्ट्रव. मैनाबगर, बटुवल (क) 

4.  50६01 50८00 200 उखजरलसंह मा.ष्ट्रव. मैनाबगर, बटुवल (ख) 

5.  50८01 ५१000 200 लक्ष्मी मा.ष्ट्रव., लक्ष्मीनगर, बटुवल 

6.  ५1001 5१200 200 जनता मा.ष्ट्रव., रामनगर, आमीक्याम्प अगालड, बटुवल 

7.  ५१२01 ५१४00 200 नष्ट्रवन औद्योलगक कदर बहादरु ररता मा.ष्ट्रव., देष्ट्रवनगर चौपारी, बटुवल (क) 
8.  ५१401 ५१६00 200 नष्ट्रवन औद्योलगक कदर बहादरु ररता मा.ष्ट्रव., देष्ट्रवनगर चौपारी, बटुवल (ख) 
9.  ५१६01 ५१८00 200 लतलोत्तमा मा.ष्ट्रव., नेपालगञ् ज रोड, बटुवल 

10.  ५१८01 ५२०00 200 काललका मानवज्ञान मा.ष्ट्रव. सेक्टर-१, काललकानगर, बटुवल (क) 
11.  ५2001 ५२२00 200 काललका मानवज्ञान मा.ष्ट्रव. सेक्टर-१, काललकानगर, बटुवल (ख) 
12.  ५२२01  मालथ सबै 106 ज्ञानोदय मा.ष्ट्रव., पलुचोक, बटुवल 

 

रष्टव्य १:- 

१. उम्मेदवारले उत्तरपखुस्तकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ। 

२. प्रवेश-पत्र ष्ट्रवना कुनै पलन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सखम्मललत नगराईन ेहुुँदा प्रवेश-पत्र अलनवाया रुपमा साथमा 
ललई परीक्षा सञ् चालन हनुभुन्दा कखम्तमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्न ुपनेछ। 

३. परीक्षा भवनमामोबाईल फोन तथा अन्य इलेक्रोलनक लडभाइसहरु लैजान लनषधे गररएको छ। 

४. परीक्षा सञ् चालन हनुे द्वदन अप्रत्याखशत ष्ट्रवदा पना गएमा पलन आयोगको पूवा सूचना ष्ट्रवना लनधााररत कायाक्रम 
अनसुारको परीक्षा कायाक्रम स्थलगत हनुेछैन। 

५. परीक्षामा सम्बखन्धत लनकायबाट जारी भएको प्रवेशपत्र सुँगै आफ्नो नागरीकता वा नेपाल सरकारबाट जारी 
भएको फोटो सष्ट्रहतको कुनै पररचयपत्र अलनवाया रुपमा ललई आउनपुनेछ। 
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रष्टव्य 2:- कोलभड-१९ संक्रमर्बाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले अलनवाया पालना गनुापने थप ष्ट्रवषयहरु 
 

१. परीक्षा केन्रमा प्रवेश गनुा अखघ उम्मेदवारले मास्क लगाई आफ्नो प्रयोजनको लालग स्यालनटाइजर तथा खानेपानी 
समेत ललई आउनपुनेछ। 

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाा, बाष्ट्रहर लनस्कुँ दा र शौचालय प्रयोग गनुापदाा लभडभाड नगरीकन एक 
आपसमा २ (दईु) लमटरको दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोष्ट्रकएको स्थानमा जानपुनेछ। 

३. परीक्षाथीहरु समहुमा भेलाहनुे, कुराकानी गने गनुाहदैुन। 

४. कोलभड-१९ बाट संक्रलमत परीक्षाथीहरुका लालग लोक सेवा आयोग वटुवल कायाालय, बटुवलको ष्ट्रवशेष परीक्षा 
हलमा परीक्षा केन्रको व्यबस्था गररएको हुुँदा संक्रलमत परीक्षाथीले लोक सेवा आयोग बटुवल कायाालय, बटुवल 
(फो.नं. 071-551328, 540207) मा पूवा जानकारी द्वदई उक्त ष्ट्रवशेष परीक्षा केन्रबाट मात्र परीक्षामा 
सहभागी हनु सक्नेछन।् 

५. परीक्षामा खष्ट्रटएका जनशखक्तले द्वदएको लनदेशनको पूर्ा पालना गनुापनेछ। 

 

 

 

......................... 
(चरुा बहादरु काकी) 
   नायब सबु्बा 

........................... 
(मदनकुमार बजगाईँ) 

शाखा अलधकृत 

........................... 
(खशव प्रसाद ररजाल) 

                            उपसखचव                           

   

 


