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स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको भवन कायम गररएको रू्चना । 

रू्चना नं. 56/०७९-८० , लमलत २०७९/१०/28 
 
 

िोक रे्वा आयोग, काठमाडौं कायासियको ववषशे ववज्ञापन नम्बर 12061-12067/२०७8-79 (ििुा तथा र्मावेशी) , 
स्वास््य रे्वा, जनरि नलर्सङ र्मूह, पााँचौ तह, स्टाफ नर्स  पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र रािी दरिास्त फाराम स्वीकृत भएका र्म्पूर्स 
उम्मेदवारहरुको प्रलतयोलगतात्मक लिखित परीक्षा पूवस प्रकाखशत कायसक्रम अनरु्ार नेपाि र्रकारिे तोकेको स्वास््य र्रुक्षा र्म्बन्द्धी 
मापदण्ड र िोक रे्वा आयोगबाट स्वीकृत रं्क्रमर्को ववशेष अवस्थामा परीक्षा (र्ञ्चािन तथा व्यवस्थापन) र्म्बन्द्धी मापदण्ड, 
२०७७ (रं्शोधन र्वहत) को पािना गने गराउने गरी देहाय बमोखजमको लमलत, र्मय र स्थानमा लिखित परीक्षा र्ञ्चािन हनुे भएकोिे 
र्म्बखन्द्धत र्बैको जानकारीको िालग यो रू्चना प्रकाखशत गररएको छ।  

र्ाथै र्हयोगी िेिक आवश्यक पने उम्मेदवारहरुिे र्हयोगी िेिक माग गनुस पने कारर् र प्रमार् र्वहतका कागजात रं्िग्न 
रािी िोक रे्वा आयोग, लनयमाविी 2079 को लनयम 68(१) बमोखजम परीक्षा शरुु हनु े लमलत भन्द्दा 10(दश) ददन अगावै यर् 
कायासियमा लनवेदन ददन ुपनेछ । परीक्षाथीहरुिे अलनवायस रुपमा पािना गनुसपने ववषयहरु रष्टव्य १ र २ मा ति उल्िेि गररएको 
छ । 

परीक्षा कायाक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रर्ािी परीक्षा लमलत र र्मय अवलध 

प्रथम 

र्ामान्द्य ज्ञान र र्ामान्द्य अलभक्षमता परीक्षर् 
(General Awareness & General Aptitude 

Test) र रे्वा र्म्बखन्द्धत कायस ज्ञान (Job Based 

Knowledge) 

बस्तगुत 

(बहवैुकखल्पक प्रश्न) 207९/१1/13 गते 

ददनको 11:00 बजे 
45 लमनेट 

दितीय 
रे्वा र्म्बखन्द्धत कायस ज्ञान (Job Based 

Knowledge) 

ववषयगत 207९/१1/13 गते 

ददनको 12:15 बजे 
2 घण्टा 15 

लमनेट 
परीक्षा भवन 

क्र.रं्. उम्मेदवारहरुको रोि नं. 
परीक्षाथी 
रं्ख्या 

परीक्षा भवन 

1 410001 देिी 410200 र्म्म 200 श्री लर्द्धाथस मा.वव., नगरपालिका रोड, हेटौंडा, ( केन्द्र -क)। 

2 410201 देिी 410400 र्म्म 200 श्री लर्द्धाथस मा.वव., नगरपालिका रोड, हेटौंडा, ( केन्द्र -ि)। 

3 410401 देिी 410600 र्म्म 200 श्री मकवानपरु बहमुिुी क्याम्पर् हेटौडा, ( केन्द्र -क)। 

4 410601 देिी 410800 र्म्म 200 श्री मकवानपरु बहमुिुी क्याम्पर् हेटौडा, ( केन्द्र -ि)। 

5 410801 देिी 411000 र्म्म 200 श्री मकवानपरु बहमुिुी क्याम्पर् हेटौडा, ( केन्द्र -ग)। 

6 411001 देिी 411200 र्म्म 200 श्री मकवानपरु बहमुिुी क्याम्पर् हेटौडा, ( केन्द्र -घ)। 

7 411201 देिी माथी हेटौंडा परीक्षा केन्द्र रािेका 
र्ाँबै उम्मेदवारहरु 

श्री मकवानपरु बहमुिुी क्याम्पर् हेटौडा, ( केन्द्र -ङ)। 

रष्टव्य:-१ 

क) परीक्षा र्ञ्चािन हनुे ददन अप्रत्याखशत ववदा पनस गएमा आयोगको पूवस रू्चना ववना लनधासररत कायसक्रम अनरु्ारको परीक्षा स्थलगत हनुेछैन । 

ि) प्रवेश-पत्र ववना कुनै पलन उम्मेदवारिाई परीक्षामा र्खम्मलित गराईन ेछैन । 

ग) परीक्षा शरुु हनु ुभन्द्दा १ घण्टा अगाडी परीक्षा केन्द्रमा आईपगु्न ुपनेछ । 

घ) परीक्षा भवनमा मोबाईि तथा लबद्यलुतय र्ामाग्री लनषेध गररएको छ ।परीक्षामा क्याल्कुिेटर प्रयोग गनस  पाइने छैन । 
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ङ) परीक्षामा कािो मर्ी मात्र प्रयोग गनुसपनेछ । र्ाथै उत्तरपखुस्तकामा लर्र्ाकिम प्रयोग गनस पाइने छैन । 

च) तोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा र्हभागी गराईन ेछैन । 

छ) परीक्षाथीिे परीक्षामा र्हभागी हनु आउाँदा नेपािी नागररकताको प्रमार्पत्र वा र्रकारी कायासियवाट जारी भएको फोटो र्वहतको कुनै एक 
र्क्किै प्रमार्पत्र लिई उपखस्थत हनुपुनेछ । 

ज) वस्तगुत बहउुत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्दा अंग्रजेी ठुिो अक्षर (Capital Letter) मा A,B,C,D िेखिएको उत्तरिाई मात्र 
मान्द्यता ददइन ेछ । 

रष्टव्य:- २ रं्क्रमर्को ववशेष अवस्थामा परीक्षा (र्ञ्चािन तथा व्यवस्थापन)र्म्बन्द्धी मापदण्ड , २०७७ (रं्र्ोधन र्वहत) अनरु्ार परीक्षाथीिे 
देहायका ववषयहरुको पूर्स पािना गनुसपनेछ । 

  

क) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गनुस अखघ अलनवायस रुपमा मास्क िगाउन ुपनेछ । र्ाथै उम्मेदवार स्वयंिे आफ्नो प्रयोजनको िालग स्यालनटाईजर तथा 
िानेपानीको व्यवस्था गनुसपनेछ । 

ि) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गदास, शौचािय जााँदा आउाँदा, परीक्षा केन्द्रबाट बावहररदा एकआपर्मा दईु लमटरको दरुी कायम गनुसपनेछ । 

ग) परीक्षामा िवटएका जनशखििे ददएको लनदेशन पूर्स पािना गनुस पनेछ । 

घ) कोलभड-१९ रं्क्रलमत उम्मेदवारहरुको िालग लबशेष परीक्षा केन्द्रको ब्यबस्था गरीने हुाँदा र्ाँक्रलमत परीक्षाथीहरु आफु रं्क्रलमत भएको 
जानकारी यर् कायासियको फोन नं. 057-520302, 526822 र मोबाईि नंबर ९८५५०१९३०२ मा र्म्पकस  गरी वा इमेि 
hetauda@psc.gov.np तथा लनवेदनको माध्यमबाट र्ो को  जानकारी यर् कायासियिाई ददनहुनु र्खुचत गररन्द्छ । 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

कान्तिराज मनैाली 

नायब सबु्बा 

 

िेज प्रासद दाहाल 

उप सन्िव 

बद्रीनाथ सापकोटा 

शाखा अन्िकृि 

 

http://www.psc.gov.np/
mailto:narayani@psc.gov.np
mailto:hetauda@psc.gov.np

