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राष्ट्रिय अनसुन्धान ष्ट्रिभागको सहायक सूचक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्र कायम 
गररएको सूचना । 

सूचना नं.  1१/०७8-७9 , लमलत २०७8/05/२० 
 

 

यस कायााियबाट संचािन हनुे राष्ट्रिय अनसुन्धान ष्ट्रिभागको पूिा प्रकाखित ष्ट्रिज्ञापन अनसुार देहाय बमोखजमको पदहरुको प्रलतयोलगतात्मक 
लिखित परीक्षा पूिा प्रकाखित कायाक्रम अनसुार नेपाि सरकारिे तोकेको स्िास््य सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पािना गने गराउन ेगरी देहाय 
बमोखजमको लमलत, समय र स्थानमा लिखित परीक्षा सञ्चािन हनुे भएकोिे सम्बखन्धत सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाखित गररएको छ । 

परीक्षा कायाक्रम 

क्र. सं. ष्ट्रिज्ञापन नं. पद / सेिा/ समूह/ उपसमूह /शे्रणी ष्ट्रिषय 

प्रथम पत्र द्वितीय  पत्र 

१ 04/077-78 

(ििुा/समािेिी) 
सहायक सूचक/ नेपाि ष्ट्रिषेि सेिा/ 

रा.प.अनं. चतथुा शे्रणी 
2078 असोज ३ गते 

द्वदनको १:०० बजे 

(१ घण्टा ) 

2078 असोज ३ गते 

द्वदनको ३:०० बजे 

(२ घण्टा  ३० लमनेट) 

 
 

१. सहायक सूचक/ नपेाि ष्ट्रिषिे सेिा/ रा.प.अनं. चतथुा शे्रणी 
क्र. सं. उमे्मदवारहरुको रोल नं. संख्या परीक्षा केन्द्र 

१ 30001 देखि 30200 सम्म 200 श्री ज्ञानदा मा.ष्ट्रि. भटुनदेिी मागा, हेटौंडा 
2 30201 देखि 30400 सम्म 200 श्री अमर मा.ष्ट्रि. चाइना क्िाटर, हेटौंडा 
3 30401 देखि 30600 सम्म 200 श्री आधलुनक राष्ट्रिय मा.ष्ट्रि. हेटौंडा ( केन्र–क ) 
4 30601 देखि 30800 सम्म 200 श्री आधलुनक राष्ट्रिय मा.ष्ट्रि. हेटौंडा ( केन्र–ि ) 
5 30801 देखि 31000 सम्म 200 श्री हेटौंडा क्याम्पस, हेटौंडा ( केन्र–क ) 
6 31001 देखि 31200 सम्म 200 श्री हेटौंडा क्याम्पस, हेटौंडा ( केन्र–ि ) 
7 31201 देखि 31400 सम्म 200 श्री लसद्धाथा मा.ष्ट्रि., नगरपालिका रोड, हेटौंडा ( केन्र–क ) 
8 31401 देखि 31600 सम्म 200 श्री लसद्धाथा मा.ष्ट्रि., नगरपालिका रोड, हेटौंडा ( केन्र–ि ) 
9 31601 देखि 31800 सम्म 200 श्री मकिानपरु बहमुिुी क्याम्पस, हेटौडा ( केन्र–क ) 
10 31801 देखि बााँकी सबै उम्मेदिारहरु श्री मकिानपरु बहमुिुी क्याम्पस, हेटौडा ( केन्र–ि ) 

रष्टव्य:-१ 

क) परीक्षा सञ्चािन हनुे द्वदन अप्रत्याखित ष्ट्रिदा पना गएमा आयोगको पूिा सूचना ष्ट्रिना लनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थलगत हनुेछैन । 

ि) प्रिेि-पत्र ष्ट्रिना कुनै पलन उम्मेदिारिाई परीक्षामा सखम्मलित गराईन ेछैन । 

ग) परीक्षा िरुु हनु ुभन्दा १ घण्टा अगाडी परीक्षा केन्रमा आईपगु्न ुपनेछ । 

घ) परीक्षा भिनमा मोबाईि तथा लबद्यलुतय सामाग्री लनषेध गररएको छ । 

ङ) परीक्षामा कािो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

च) तोष्ट्रकएको परीक्षा केन्र बाहेक अन्य परीक्षा केन्रमा सहभागी गराईन ेछैन । 

छ) परीक्षाथीिे परीक्षामा सहभागी हनु आउाँदा नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र िा सरकारी कायााियिाट जारी भएको फोटो सष्ट्रहतको कुनै एक सक्किै 
प्रमाणपत्र लिई उपखस्थत हनुपुनेछ । 

निकाय: श्री  रानरि य अिुसन्धाि निभाग निज्ञापि प्रकानित निनत : २०७७/१२/१३ 
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रष्टव्य:- २ संक्रमणको ष्ट्रििेष अिस्थामा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन)सम्बन्धी मापदण्ड , २०७७ (संसोधन सष्ट्रहत) अनसुार परीक्षाथीिे देहायका ष्ट्रिषयहरुको 
पूणा पािना गनुापनेछ । 

क) परीक्षा केन्र प्रिेि गनुा अखघ अलनिाया रुपमा मास्क िगाउन ुपनेछ । साथै उम्मेदिार स्ियंिे आफ्नो प्रयोजनको िालग स्यालनटाईजर तथा िानेपानीको 
व्यिस्था गनुापनेछ । 

ि) परीक्षा केन्र प्रिेि गदाा, िौचािय जााँदा आउाँदा, परीक्षा केन्रबाट बाष्ट्रहररदा एकआपसमा दईु लमटरको दरुी कायम गनुापनेछ । 

ग) परीक्षामा िष्ट्रटएका जनिखििे द्वदएको लनदेिन पूणा पािना गनुा पनेछ । 

घ) उम्मेदिारिे आफ्नो स्िास््य अिस्थाको बारेमा आयोगको Website मा आफ्नो User Id माफा त कोलभड-19 सम्बखन्ध स्ियं घोषणा भनुा पनेछ । 

ङ) कोलभड-१९ संक्रलमत उम्मेदिारहरुको िालग लबिेष परीक्षा केन्रको ब्यबस्था गरीन ेहुाँदा साँक्रलमत परीक्षाथीहरु आफु संक्रलमत भएको जानकारी यस 
कायााियको फोन नं. 057-520302, 526822 र मोबाईि नंबर ९८५५०१९३०२ मा सम्पका  गरी िा इमेि hetauda@psc.gov.np तथा 
लनिेदनको माध्यमबाट सो को  जानकारी यस कायााियिाई द्वदनहुनु सखुचत गररन्छ । 
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