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राष्ट्रिय अनसुन्धान ष्ट्रवभागको अनसुन्धान सहायक पदको प्रथम चरणको ललखित 
परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

 

सूचना नं. १५/०७८-७९, लमलत २०७८।०५।१७ 
 

लोक सेवा आयोग, काठमाड  कायाालयले सौंचालन गने राष्ट्रिय अनसुन्धान ष्ट्रवभागको विज्ञापन नौं. ०३/०७७/७८, 

रा.प.अनौंवकत वितीर् शे्रणी सरह, नेपाल विशेष सेिा, अनुसन्धान सहार्क पदको मममि २०७७।१२।१३ गिे प्रकामशि 

मवज्ञापनमा काठमाड  परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृि भएका उमे्मद  वारहरुको प्रथम चरणको मलखखि परीक्षा कायाक्रम 

नेपाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृि सौंक्रमणको मवशेष अवस्थामा 

परीक्षा (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (िेश्रो सौंशोधन समहि) को पालना गने गराउने गरी िपमशलको 

मममि, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्धि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकामशि गररएको छ। 

िोमकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पमन उमे्मदवारहरुलाई सखम्ममलि गराइने छैन। िोमकएको परीक्षा 

भवनमा परीक्षा शुरु हुनुभन्दा कखिमा १ (एक) घण्टा अगावै पुगु्न पनेछ । परीक्षाथीहरूले अमनवाया रूपमा पालना गनुापने 

मवषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा िल उले्लख गररएको छ। 
 

तपवशल 
 

परीक्षा काययक्रम 

ष्ट्रवज्ञापन नं. पद, शे्रणी, सेवा ष्ट्रवषय अवलध परीक्षाको लमलत र समय 

०३/०७७/७८ 

(िलुा, समावेशी) 

 

अनसुन्धान सहायक, रा.प.अनंष्ट्रकत 
द्वितीय, नेपाल ष्ट्रवशेष 

General Aptitude & 

Ability Test 
१ घण्टा १५ लमनटे 

 

२०७८।०६।०२ गते, 

द्वदनको ३:०० बजे 

 
 

ललखित परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं संख्या परीक्षा भवन 

1 80001 देखि 80200 सम्म 200 जना श्री परोपकार आदशय मा.ष्ट्रव. (क), लभमसेनस्थान 

2 80201 देखि 80400 सम्म 200 जना श्री परोपकार आदशय मा.ष्ट्रव. (ि), लभमसेनस्थान 

3 80401 देखि 80600 सम्म 200 जना श्री जनकनाथ स्मलृत मा.ष्ट्रव., लैनचौर 

4 80601 देखि 80800 सम्म 200 जना श्री शाखन्तष्ट्रवद्या गहृ मा.ष्ट्रव. (क), लैनचौर 

5 80801 देखि 81000 सम्म 200 जना श्री शाखन्तष्ट्रवद्या गहृ मा.ष्ट्रव. (ि), लैनचौर 

6 81001 देखि 81200 सम्म 200 जना श्री लसग्मा कलेज, सोह्रिटेु्ट 

7 81201 देखि 81400 सम्म 200 जना श्री क्याखम्पयन काठमाडौं मा.ष्ट्रव., गहनापोिरी 

8 81401 देखि 81600 सम्म 200 जना श्री ग्यालेक्सी पखललक स्कुल (क), ज्ञानेश्वर 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं संख्या परीक्षा भवन 

9 81601 देखि 81800 सम्म 200 जना श्री ग्यालेक्सी पखललक स्कुल (ि), ज्ञानेश्वर 

10 81801 देखि 82000 सम्म 200 जना श्री एखम्वसन कलेज (क), मध्यबानेश्वर 

11 82001 देखि 82200 सम्म 200 जना श्री एखम्वसन कलेज (ि), मध्यबानेश्वर 

12 82201 देखि 82400 सम्म 200 जना श्री रत्नराज्य मा.ष्ट्रव. (क), मध्यबानेश्वर  

13 82401 देखि 82600 सम्म 200 जना श्री रत्नराज्य मा.ष्ट्रव. (ि), मध्यबानेश्वर 

14 82601 देखि 82800 सम्म 200 जना श्री लभमसेनगोला मा.ष्ट्रव., नयााँबानेश्वर 

15 82801 देखि 83000 सम्म 200 जना श्री लालीगरुााँस राष्ट्रिय मा.ष्ट्रव., शंिमलु 

16 83001 देखि 83200 सम्म 200 जना श्री इनोभेष्ट्रटभ इङ्गललस स्कुल, बदु्धनगर 

17 83201 देखि 83400 सम्म 200 जना श्री एस.भी. (स्वप्नवाष्ट्रटका) एकेडेमी, बदु्धनगर 

18 83401 देखि 83600 सम्म 200 जना श्री लसद्धशे्वर मा.ष्ट्रव., शाखन्तनगर 

19 83601 देखि 83800 सम्म 200 जना श्री बानेश्वर क्याम्पस (क), शाखन्तनगर 

20 83801 देखि 84000 सम्म 200 जना श्री बानेश्वर क्याम्पस (ि), शाखन्तनगर 

21 84001 देखि 84200 सम्म 200 जना श्री मदन भण्डारी मेमोररयल कलेज, अनामनगर 

22 84201 देखि 84400 सम्म 200 जना श्री सगरमाथा मखटटपल कलेज, लडटलीबजार 

23 84401 देखि 84600 सम्म 200 जना श्री सूयोदय मा.ष्ट्रव., घटे्टकुलो, मैतीदेवी 

24 84601 देखि 84800 सम्म 200 जना श्री एस.इ.ए. एकेडेमी, थापाथली 

25 84801 देखि 85000 सम्म 200 जना श्री एभरेष्ट कलेज, थापाथली 

26 85001 देखि 85200 सम्म 200 जना श्री दरवार हाइय स्कुल (भान/ुसंस्कृत मा.ष्ट्रव.) (क), रानीपोिरी 

27 85201 देखि 85400 सम्म 200 जना श्री दरवार हाइय स्कुल (भान/ुसंस्कृत मा.ष्ट्रव.) (ि), रानीपोिरी 

28 85401 देखि 85600 सम्म 200 जना श्री शष्ट्रहद शकु्र मा.ष्ट्रव., अिैत मागय, परुानो बसपाकय  

29 85601 देखि 85800 सम्म 200 जना श्री पदमोदय मा.ष्ट्रव., पतुलीसडक 

30 85801 देखि 86000 सम्म 200 जना श्री भाइबे्रन्ट इखन्ष्टच्यटु, न्यूप्लाजा, पतुलीसडक 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं संख्या परीक्षा भवन 

31 86001 देखि 86200 सम्म 200 जना श्री लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायायलय (क), अनामनगर  

32 
86201 देखि 86389 सम्म 

र बााँकी सबै 
१८९ जना 
र बााँकी सबै श्री लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायायलय (ि), अनामनगर 

द्रष्टव्य १:-   

1. परीक्षा सञ्चालन हुने मदन आयोगको पूवा सूचना मवना मनधााररि कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुनेछैन ।  

2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 
3. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन िथा अन्य इलेक्ट्र ोमनक मडभाइसहरु लैजान मनषेध गररएको छ। साथै परीक्षामा क्यालु्कलेटर प्रयोग 

गना पाइने छैन। 

4. प्रवेश पत्र मवना कुनै पमन उमे्मदवारलाइा  परीक्षामा सखम्ममलि नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र अमनवाया रूपमा साथमा मलइा परीक्षा सौंचालन हुनुभन्दा 
किीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ । 

5. परीक्षामा प्रवेश-पत्र सुँगै आफ्नो नागररकिा वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेिको कुनै पररचयपत्र अमनवाया रूपमा मलइा 

आउनुपनेछ । 

6. परीक्षाको उत्तरपुखस्तका OMR प्रणालीको हुनेछ  ।  

द्रष्टव्य २:- कोविड-१९ सौंक्रमणबाट सुरवित रहन परीिार्थीले अवनिार्ा पालना गनुापने र्थप विषर्हरू: 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अमघ उमे्मदवार स्वयौंले कखिमा माक्स, स्यामनटाइजर िथा आफ्नो लामग मपउने पानीको अमनवाया व्यवस्था गनुा 

पनेछ । 

2. उमे्मदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा र मनस्कदा मभडभाड नगरीकन एकआपसमा भ मिक दूरी कायम गनुा पनेछ । 

3. परीक्षामा खमटएका जनशखिले मदएको मनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, बामहर मनस्कदा, श चालय प्रयोग गनुापदाा मभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसुँग िोमकएको 

स्थानमा जानुपने छ । 

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गना पाइने छैन । 
6. सबै उमे्मदवारहरूले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा  रामष्टर य अनुसन्धान मवभागको Web Site मा गइा कोमभड सम्बन्धी स्वयम  घोषणा 

फाराम अमनवाया रूपमा भनुा पनेछ। 

7. कोमभड-१९ बाट सौंक्रममि परीक्षाथीहरूका लामग मवशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँदा सौंक्रममि परीक्षाथीले आफू सौंक्रममि भएको जानकारी 

यस कायाालयको टेमलफोन नौं. ०१-४७७१९८२ वा मोवाइाल नम्बर ९८४१७७७६७०, ९८५८०४२२७१ वा रामष्टर य अनुसन्धान मवभागको 

मोवाईल नौं ९८५११३२६५८ मा सम्पका  गरी अमिम जानकारी मदनु पनेछ । 

 

 
 
 

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

(अमभराज डाुँगी) 

शाखा अमधकृि 

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

(लक्ष्मीप्रसाद पराजुली) 

शाखा अमधकृि 

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

(चन्द्रकान्त मनर ला) 

उपसमचव 
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