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नेपाल ववववध सेवाको मविला ववकास ननरीक्षक र नेपाल स्वास््य सेवाको विजियोथेरापी सिायक तथा िामेसी सिायक पदिरुको नलजित परीक्षाको 
 

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
 

सूचना नं. ३०/०७८-७९, नमनत २०7८/०६/०८ 

 
 

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालयको तपनसलका ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूि, शे्रणी/ति, पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र रािी दरिास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारिरूको नेपाल 
सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७७ (तेश्रो 
संशोधन सवित) को पालना गने गराउने गरी ननम्न नमनत र समयमा ननम्नानसुारका परीक्षा भवनमा नलजित परीक्षा सञ्चालन िनु ेभएकोले सम्बजन्द्धत सबैको िानकारीको लानग यो सूचना प्रकाशन 
गररएको छ। काठमाडौं परीक्षा केन्द्र रािी दरिास्त स्वीकृत भएका बािेक अन्द्यत्र परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीिरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छैन। साथै तोवकएको परीक्षा भवन बािेक अन्द्य 
परीक्षा भवनमा कुनै पनन उम्मेदवारिरुलाई सजम्मनलत गराइने छैन। तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु िनुभुन्द्दा कजम्तमा १ (एक) घण्टा अगावै पगु्न ुपनेछ।परीक्षाथीिरूले अननवाया 
रूपमा पालना गनुापने ववषयिरू रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेि गररएको छ। 

महिला हिकास हिरीक्षक पदको हलखित परीक्षा कार्ाक्रम तथा परीक्षा भिि 
 

क्र. 
सं. वव.नं. पद, शे्रणी सेवा पत्र परीक्षा नमनत, समय र अवनध उम्मेद वारिरुको रोल नं. संख्या परीक्षा भवन 

१ 
१२०४३।०७७-७८ 

(िलुा) 

मविला ववकास 
ननरीक्षक, 

रा.प.अनं.प्रथम 

नेपाल ववववध 

प्रथम 

(वस्तगुत) 
२०७८।०६।२२ गते 

नबिान ७:३० बिे (४५ नमनटे) 

३१०००१ देजि 
३१०१९९ सम्म र 

त्यसपनछ क्रमश: रोल नं. 
कायम भएका सबै 

१९९ िना र 
त्यसपनछ क्रमश: 
रोल नं. कायम 
भएका सबै 

श्री पद मोदय 
मा.वव., 

पतुलीसडक द्वितीय 

(ववषयगत) 
२०७८।०६।२४ गते 

नबिान ७:३० बिे (३ घण्टा) 
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स्वास्थ्य सेिा तर्ा का  पदको हलखित परीक्षा कार्ाक्रम तथा परीक्षा भिि 

क्र. 
सं. वव.नं. पद, ति सेवा, समूि परीक्षा नमनत, समय र अवनध उम्मेद वारिरुको रोल नं. संख्या परीक्षा भवन 

२ 
१२०६८।०७७-७८ 

(िलुा) 

विजियोथेरापी 
सिायक, पााँचौ 

नेपाल 
स्वास््य, 

विजियोथेरापी 

२०७८।०६।२२ गते नबिान 
७:३० बिे (वस्तगुत, ४५ नमनटे) 

३१०००१ देजि ३१००४० सम्म 
र त्यसपनछ क्रमश: रोल नं. 

कायम भएका सबै 

४० िना र 
त्यसपनछ क्रमश: 
रोल नं. कायम 
भएका सबै 

लोक सेवा 
आयोग, काठमाडौं 

कायाालय 

३ 
१२०६९-

१२०७१।०७७-७८ 

(िलुा, समावेशी) 

िामेसी 
सिायक, पााँचौ 

नेपाल 
स्वास््य, 
िामेसी 

२०७८।०६।२४ गते नबिान 
७:३० बिे (वस्तगुत, ४५ नमनटे) 

३१०००१ देजि ३१०२०० सम्म २०० िना 
सूयोदय 

मा.वव.,घटे्टकुलो 

३१०२०१ देजि ३१०४०० सम्म २०० िना 
भाइबे्रन्द्ट 

इजन्द्स्टच्यूट, 
पतुलीसडक 

३१०४०१ देजि ३१०६४० सम्म 
र त्यसपनछ क्रमश: रोल नं. 

कायम भएका सबै 

२४० िना र 
त्यसपनछ क्रमश: 
रोल नं. कायम 
भएका सबै 

शविद शकु्र 
मा.वव., अिैत 
मागा, परुानो 
बसपाका  

 

रष्टव्य १M-   

1. आयोगको पूवा सूचना ववना ननधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थनगत िनेुछैन।  
2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ। 

3. काठमाडौं परीक्षा केन्द्र रािी दरिास्त स्वीकृत भएका बािेक अन्द्यत्र परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीिरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छैन। 

4. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल िोन तथा अन्द्य इलेक्रोननक नडभाइसिरु लैिान ननषेध गररएको छ।वस्तगुत परीक्षामा क्याल्कुलेटर प्रयोग गना पाइने छैन ।  
5. प्रवेश पत्र ववना कुनै पनन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सजम्मनलत नगराइने िुाँदा प्रवेशपत्र अननवाया रूपमा साथमा नलइा परीक्षा संचालन िनुभुन्द्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्नपुनेछ। 

6. परीक्षामा प्रवेश-पत्र साँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट िारी भएको िोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अननवाया रूपमा नलइा आउनपुनेछ । 

रष्टव्य २M- कोनभड-१९ संक्रमणबाट सरुजक्षत रिन परीक्षाथीले अननवाया पालना गनुापने थप ववषयिरू 
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1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गनुा अजघ उम्मेदवार स्वयंले कजम्तमा माक्स, स्याननटाइिर तथा आफ्नो लानग वपउने पानीको अननवाया व्यवस्था गनुा पनेछ । 

2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गदाा र ननस्कदा नभडभाड नगरीकन एकआपसमा भौनतक दूरी कायम गनुा पनेछ । 

3. परीक्षामा िवटएका िनशजिले द्वदएको ननदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

4. परीक्षाथीिरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गदाा, बाविर ननस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा नभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसाँग तोवकएको स्थानमा िानपुने छ । 

5. परीक्षाथीिरू समूिमा भेला िनुे, कुराकानी गने गनुा िुाँदैन । 

6. सबै उम्मेदवारिरूले आफ्नो स्वास््य अवस्थाको बारेमा आयोगको Web Site मा गइा ववद्यतुीय माध्यमबाट कोनभड सम्बन्द्धी स्वयम ्घोषणा िाराम अननवाया रूपमा भनुा पनेछ। 

7. कोनभड-१९ बाट संक्रनमत परीक्षाथीिरूका लानग ववशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने िुाँदा संक्रनमत परीक्षाथीले आिू संक्रनमत भएको िानकारी कायाालयको टेनलिोन नं. ०१-४७७१९८२ वा मोवाइाल नम्बर 9841777670 वा 
९८४१४३४५९१, 9858042271 मा सम्पका  गरी अनरिमम िानकारी द्वदन ुपनेछ। 

 

 

 

................................ 
(नारायणप्रसाद लानमछाने) 

नायब  सबु्बा 

............................... 
(लक्ष्मीप्रसाद परािलुी) 

शािा अनधकृत 

............................. 
(चन्द्रकान्द्त ननरौला) 

उपसजचव 
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