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जम्मा पाना 1 मध्ये  ~ 1 ~ 

जुनियर अनिषे्टण्ट  पदको निखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गररएको िूचिा । 

 

 

िूचिा िं. ३४/०७८-७९, नमनत २०७९/०२/१६ 
 

यस कायाालयबाट संचालन हुने वी.पी. कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर, चचतवनको चवज्ञापन नं. २-४/२०७८/७९ (आ.प्र./खुला तथा मधेसी), 

चौथो तह, जुचनयर अचसषे्टण्ट पदहको प्रचतयोचितात्मक चलखखत परीक्षा पूवा प्रकाचित कायाक्रम अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी 

मापदण्ड पालना िने िराउने िरी देहाय बमोचजमको चमचत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लाचि यो सूचना 

प्रकाचित िररएको छ । 

परीक्षा काययक्रम 

क्र.िं. निज्ञापि िं. पद / िेिा / िमूह 
पररक्षा नमनत, िमय र िमय अिधी 

रोि िं.  

उमे्मदिार 

िंख्या 

परीक्षा केन्द्र 

प्रथम पत्र नितीय पत्र 

१ 
२/२०७८/७९ 

(आ.प्र.) 

जुचनयर अचसषे्टण्ट / 

प्राचवचधक (अन्य), हस्पीटल 

इखजज. / चसचभल/ 

मेकाचनकल / इले. / चौथो 

२०७९/०२/२७ िते 

चवहान ८:०० बजे 

(४५ चमनेट ) 

(संयुक्त पत्र) 

२०७९/०२/२८ िते 

चवहान ८:०० बजे 

(२ घण्टा ३० चमनेट) 

१ - ५ सम्म ५ 

श्री चसद्धाथा मा.चव., निरपाचलका रोड, 

हेटौडंा 

२ 

३-४/२०७८/७९ 

(खुला तथा 

मधेसी) 

जुचनयर अचसषे्टण्ट / 

प्राचवचधक (अन्य), हस्पीटल 

इखजज. / चसचभल/ 

मेकाचनकल / इले. / चौथो 

१ - ५८ सम्म ५८ 

 

द्रष्टव्य:-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने चदन अप्रत्याचित चवदा पना िएमा आयोिको पूवा सूचना चवना चनधााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थचित हुनेछैन । 

ख) प्रवेि-पत्र चवना कुनै पचन उमे्मदवारलाई परीक्षामा सखम्मचलत िराईने छैन । 

ि) परीक्षा िुरु हुनु भन्दा १ घण्टा अिाडी परीक्षा केन्द्रमा आईपुगु्न पनेछ । 

घ) परीक्षा भवनमा मोबाईल तथा बिद्यबुिय सामाग्री चनषेध िररएको छ । परीक्षामा यालाकुुलिे र प्रयोग गिय पाेिे न ि । 

ङ) वसु्तित वहुउत्तर (Multiplce Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D लेखखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता चदइने छ । 

च) परीक्षामा कािो मिी मात्र प्रयोि िनुापनेछ । 

न) तोनकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्य परीक्षा केन्द्रमा िहभागी गराईिे न ि । 

ज) परीक्षाथीले परीक्षामा सहभािी हुन आउँदा नेपाली नािररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाालयवाट जारी भएको फोटो सचहतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र 

चलई उपखस्थत हुनुपनेछ । 

द्रष्टव्य:- २ कोनभड-१९ को निशेष िंक्रमणकािीि अिस्थामा परीक्षामा िामेि हुिे उमे्मदिारिे देहायका निषयहरुको पूणय पाििा गिुयपिेन । 

क) परीक्षा केन्द्र प्रवेि िनुा अचघ अचनवाया रुपमा मास्क लिाउनु पनेछ । साथै उमे्मदवार स्वयंले आफ्नो प्रयोजनको लाचि स्याचनटाईजर तथा खानेपानीको व्यवस्था 

िनुापनेछ । 

ख) परीक्षा केन्द्र प्रवेि िदाा, िौचालय जाँदा आउँदा, परीक्षा केन्द्रबाट बाचहररदा एकआपसमा दुई चमटरको दुरी कायम िनुापनेछ । 

ि) परीक्षामा खचटएका जनिखक्तले चदएको चनदेिन पूणा पालना िनुा पनेछ । 

घ) कोचभड-१९ संक्रचमत उमे्मदवारहरुको लाचि नबशेष परीक्षा केन्द्रको ब्यबस्था िरीने हँुदा सँक्रचमत परीक्षाथीहरु आफु संक्रचमत भएको जानकारी यस 

कायाालयको फोन नं. ०५७-५२०३०२, ५२६८२२ र मोबाईल नंबर ९८५५०१९३०२ मा सम्पका  िरी वा इमेल hetauda@psc.gov.np तथा चनवेदनको 

माध्यमबाट सो को जानकारी यस कायाालयलाई चदनुहुन सुचचत िररजछ । 
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