
निकायः विज्ञापन प्रकावित विवतिः वि.प. कार्यक्रि प्रकावित विवतिः
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१ २/२०७८/७९ आ.प्र.

जुवनर्र अविषे्टण्ट, प्राविविक (अन्य), हस्पीटि 

इन्जजवनर्ररङ्ग, विविि/िेकावनकि/इिेन्रि कि, 

चौथो

५ १ ५

२ ३-४/२०७८/७९
खुिा तथा 

ििेिी

जुवनर्र अविषे्टण्ट, प्राविविक (अन्य), हस्पीटि 

इन्जजवनर्ररङ्ग, विविि/िेकावनकि/इिेन्रि कि, 

चौथो

५८ १ ५८

द्रष्टब्यः  

िोक िेिा आर्ोग हेटौौंडा 

कार्ायिर्िे वनिायरण गरे 

बिोवजि हुनेछ ।

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम

२०७९ जेठ २७ गते 

विहानको ८:०० बजे 

(िौंरु्क्त पत्र) (४५ विनेट)

२०७९ जेठ २८ गते 

विहानको ८:०० बजे 

(िौंरु्क्त पत्र) (२ घण्टा ३० 

विनेट)

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालि शािा

जुनियर अनसषे्टण्ट पदको आ.प्र., िुला र समावेशी प्रनतयोनगतात्मक नलखित परीक्षा काययक्रम निर्ायरण गररएको सूचिा

अस्पतालको पूिय प्रकावित विज्ञापन अनुिार आ.प्र., खुिा तथा ििािेिी तर्य को जुवनर्र अविषे्टण्ट पदको प्रवतर्ोवगतात्मक नलखित परीक्षा काययक्रम देहार् बिोवजि वनिायरण गररएको हुुँदा िम्बन्ित िबैको 

जानकारीका िावग र्ो िूचना प्रकावित गररएको छ / कोविड-१९ िौंक्रिण िएका उमे्मदिारहरुको िावग वििेष परीक्षा केन्द्र रहने हुुँदा परीक्षा िुरु हुनिन्दा कम्तीिा ३ (तीन) घण्टा अगािै िी.पी.कोइरािा िेिोररर्ि 

क्यान्सर अस्पताििा अवनिार्य रुपिा जानकारी वदनु पनेछ /

२०७९/०१/२५२०७८/१२/११वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पताल

१. उमे्मदिारिे उत्तरपुन्िकािा कालो मसी भएको डटपेि/कलम िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ ।

३. परीक्षा ििनिा झोिा, िोबाइि र्ोन तथा अन्य इलोक्ट्र ोनिक्स नडभाइसहरु लैजाि निषेर् गररएको छ ।

४. परीक्षा िौंचािन हुने वदन अप्रत्यावित विदा पनय गएिा पवन आर्ोगको पूवय सूचिा नविा निर्ायररत परीक्षा काययक्रम स्थनगत हुिे छैि ।

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मदिारिाई परीक्षािा िन्म्मवित नगराइने हुुँदा प्रिेिपत्र अवनिार्य रुपिा िाथिा विई परीक्षा िौंचािन हुनुिन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा ििनिा आइपुगु्नपनेछ ।

६. परीक्षािा िम्बन्ित वनकार्बाट जारी िएको प्रिेि पत्र िौंगै आफ्नो नागररकता िा नेपाि िरकारबाट जारी िएको फोटो समेतको कुिै पररचयपत्र अनिवायय रुपमा नलई आउिु पनेछ ।

७. आर्ोगबाट जारी िएको िौंक्रिणको वििेष अिस्थािा परीक्षा (िञ्चािन तथा व्यिस्थापन)  िम्बिी िापदण्ड, २०७७ (िौंिोिन िवहत) को पािना गरी परीक्षा िञ्चािन गररनेछ ।

८. परीक्षाथीहरु िबैिे आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेिा िी.पी.कोइरािा िेिोररर्ि क्यान्सर अस्पतािको िेि िाइटिा गई विद्यतीर् िाध्यिबाट कोविड िम्बिी स्वर्ि् घोषणा र्ाराि अवनिार्य रुपिा िनुयपनेछ ।

९. कोविड - १९ िौंक्रवित उमे्मदिारहरुको िावग वििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने िएकोिे त्यिा उमे्मदिारहरुिे आरू् िौंक्रवित िएको जानकारी िी.पी.कोइरािा िेिोररर्ि क्यान्सर अस्पताििा अविि रुपिा गराउनु पनेछ ।

५. ििुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्दा अंगे्रजी िुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D िेन्खएको उत्तरिाई िात्र िान्यता वदइने छ ।

पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
नलखित परीक्षा नमनत र समय उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.
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क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
नलखित परीक्षा नमनत र समय उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

१.   परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुयअवघ उमे्मदिारिे  अवनिार्य रुपिा िाक्स िगाई आफ्नो प्रर्ोजनको िावग स्यावनटाइजर र खानेपानी ििेत विई आउनु पनेछ/ 

२.   परीक्षाथी परीक्षाको िावग तोवकएको ििर् िन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पनेछ / 

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गदाय, बावहर वनस्कुँ दा र िौचािर् प्रर्ोग गनुय पदाय विडिाड नगररकन २ (दुई) विटरको दूरी कार्ि गरी क्रिैिुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ / 

४.   परीक्षाथीहरु ििूहिा िेिा हुने, कुराकानी गने गनुय हुुँदैन / 

५.   परीक्षािा खवटएका जनिन्क्तिे वदएको वनदेिनको पूणय पािना गनुय पनेछ /

प्रकाश गरुुङ

उपसचिवशाखा अचिकृत

कोविड - १९ िौंक्रिणको ििर्िा िुरवक्षत रहन परीक्षाथीिे ध्यान वदनुपने थप विषर्हरु

राजु सत्याल
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