लोक सेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालि शािा
िुला र समावेशी तफयको स्वास्थ्य प्रनशक्षण सहायक (सामान्य नचनकत्सा), सहायक नितीय तहको नलखित परीक्षा काययक्रम संशोधि गररएको सूचिा
निकायः

श्री प्रानवनधक नशक्षा तथा
व्यावसानयक तालीम पररषद्
(CTEVT)

विज्ञापन प्रकावित विवतिः

वल.प. कायुक्रि प्रकावित विवतिः

२०७६/१०/२४

२०७९/०४/२२

वलस्तखत परीक्षा कायुक्रि संिोिन विवत :
२०७९/०४/३१

पररषद् को पूिु प्रकावित विज्ञापन अनुसार खुला तथा सिािेिी तफुको स्वास्थ्य प्रनशक्षण सहायक (सामान्य नचनकत्सा), सहायक नितीय तहको वलस्तखत परीक्षा कायुक्रि दे हाय ििोवजि संशोधि गररएको हुँ दा
सम्बस्तित सिैको जानकारीका लावग यो सूिना प्रकावित गररएको छ । कोवभड-१९ संक्रिण भएका उम्मे दिारहरुको लावग वििे ष परीक्षा केन्द्र रहने हुँ दा परीक्षा िु रु हनुभन्दा कम्तीिा ३ (तीन) घण्टा अगािै प्राविविक
विक्षा तथा व्यािसावयक तावलि पररषद् िा अवनिायु रुपिा जानकारी वदनु पनेछ ।
क्र.सं .

१

नबज्ञापि िं.

१५४-१५६/०७६-०७७

नकनसम

खुला तथा
सिािेिी

पद, सेवा, समूह/उपसमूह / तह

स्वास्थ्य प्रविक्षण सहायक (सािान्य
विवकत्सा), प्राविविक तथा प्रविक्षण,
स्वास्थ्य प्राविविक प्रविक्षण, सािान्य
विवकत्सा, सहायक वितीय

सानवक नलखित परीक्षा नमनत र समय

संशोनधत नलखित परीक्षा नमनत र समय

प्रथम पत्र

नितीय पत्र

प्रथम पत्र

नितीय पत्र

२०७९ भदौ २४ गते
विहानको ७:३० िजे

२०७९ भदौ २५ गते
विहानको ७:३० िजे

२०७९ असोज १३
गते वदनको २:००
िजे

२०७९ असोज १४
गते वदनको २:००
िजे

उम्मे दवार
संख्या

परीक्षा केन्द्र

२१३

श्री लोक सेिा आयोग,
अनािनगर ।

द्रष्टब्यः

१. उम्मे दिारले उत्तरपु स्तिकािा कालो मसी भएको डटपेि/कलम िात्र प्रयोग गनुुपनेछ ।
२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उम्मे दिारलाई परीक्षािा सस्तम्मवलत नगराइने हुँ दा प्रवेशपत्र अनिवायय रुपमा साथमा नलई परीक्षा संचालि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भिनिा आइपु ग्नुपनेछ ।
३. परीक्षा भिनिा झोला, मोबाइल फोि तथा अन्य इलोक्ट्र ोनिक्स नडभाइसहरु लैजाि निषेध गररएको छ ।
४. परीक्षा संिालन हने वदन अप्रत्यावित विदा पनु गएिा पवन आयोगको पूवय सूचिा नविा निधायररत परीक्षा काययक्रम स्थवगत हने छै न ।
५. ििुगत िहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंग्रेजी ठु लो अक्षर (Capital Letter)िा A, B, C, D लेस्तखएको उत्तरलाई िात्र िान्यता वदइने छ ।
६. परीक्षािा सम्बस्तित वनकायिाट जारी भएको प्रिेि पत्र संगै आफ्नो नागररकता िा नेपाल सरकारिाट जारी भएको फोटो सिेतको कुनै पररचयपत्र अनिवायय रुपिा वलई आउनु पनेछ ।
७. आयोगिाट जारी भएको संक्रमणको नवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालि तथा व्यवस्थापि) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (संिोिन सवहत) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गररनेछ ।
८. परीक्षाथीहरु सिैले आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको िारे िा प्राविविक विक्षा तथा व्यािसावयक तावलि पररषद् को िेभ साइटिा गई विद्यतीय िाध्यििाट कोवभड सम्बिी स्वयि् घोषणा फाराि अवनिायु रुपिा भनुुपनेछ ।
९. कोवभड - १९ संक्रवित उम्मे दिारहरुको लावग वििे ष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने भएकोले त्यिा उम्मे दिारहरुले आफू संक्रवित भएको जानकारी प्राविविक विक्षा तथा व्यािसावयक तावलि पररषद् िा अवग्रि रुपिा गराउनु पनेछ ।
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क्र.सं .

नबज्ञापि िं.

नकनसम

पद, सेवा, समूह/उपसमूह / तह

सानवक नलखित परीक्षा नमनत र समय
प्रथम पत्र

नितीय पत्र

संशोनधत नलखित परीक्षा नमनत र समय
प्रथम पत्र

नितीय पत्र

उम्मे दवार
संख्या

परीक्षा केन्द्र

कोवभड - १९ संक्रिणको सियिा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान वदनुपने थप विषयहरु
१. परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुुअवघ उम्मेदिारले अनिवायय रुपमा िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यावनटाइजर र खानेपानी सिेत वलई आउनु पनेछ।
२. परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको सिय भन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपु ग्नु पनेछ ।
३. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गदाु , िावहर वनस्कुँदा र िौिालय प्रयोग गनुु पदाु वभडभाड नगररकन २ (दु ई) विटरको दू री कायि गरी क्रिैसुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।
४. परीक्षाथीहरु सिूहिा भेला हने , कुराकानी गने गनुु हुँ दैन ।
५. परीक्षािा खवटएका जनिस्तिले वदएको वनदे िनको पू णु पालना गनुु पनेछ ।

राजु सत्याल

प्रकाि गुरुङ्ग

िाखा अविकृत

उपसविि
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