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बिष्ण ुपौडेल 

बन. कायाालय प्रमखु 

दलदित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सुचना । 

सूचना नं.  ११/०७८-७९, दमदत : २०७८।०५।१५ 

यस कायाालयका तपबसल िमोबिमका बिज्ञापन न.ं १५८१५/२०७८-७८, नेपाल स्िास््य सेिा, ह.ेई. समहू, पााँचौ तह (प्राबिबिक), हले्थ 

अबसष्टणे्ट पदको प्रबतयोबितात्मक  बलबखत परीक्षा नेपाल सरकारले तोकेको स्िास््य सरुक्षा सम्िबधि मापदण्ड र लोक सेिा आयोििाट स्िीकृत 

संक्रमणको बिशेष अिस्थामा परीक्षा (संचालन तथा व्यिस्थापन) सम्िबधि मापदण्ड २०७७ (तेस्रो संशोिन) को पालना िने िराउने िरी पिूा बनिाारीत 

परीक्षा कायाक्रम अनसुार बनम्न बमबत, समय र स्थानमा संचालन हुन ेभएकोले सम्िबधित सिैको िानकारीको लाबि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ। 
 

परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा कायाक्रम: 

दस.नं. 
दव.नं.  

(०७७-७८) 
सेवा/समूह पि परीक्षा दमदत र समय 

रोल नं. 
परीक्षा केन्द्र 

िेदि सम्म 

१. १५८१५ स्िास््य, ह.ेई. हले्थ अबसष्टणे्ट 
२०७८।०६।१६ िते 

बिहान ७:३० ििे 
सिै उम्मेदिारहरु 

श्री लोक सेिा आयोि, बदपायल 

कायाालय, रािपरु, बदपायल, डोटी । 

रष्टव्य १: 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने बदन अप्रत्याबशत बिदा पना िएमा पबन आयोिको पिूा सचूना बिना बनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थबित हुन ेछैन । 

ख) प्रिेशपत्र बिना परीक्षामा सबम्मबलत निराईने हुाँदा अबनिायारुपमा  प्रिेशपत्र साथमा बलई परीक्षा संचालन हुन ुभधदा १ घण्टा अिािै परीक्षा भिनमा 

आइपगु्न ुपनेछ । परीक्षा भिनिाट प्रिेशपत्र बितरण िररने छैन । 

ि) परीक्षा भिनमा झोला, मोिाइल, क्याल्कुलेटर तथा अधय ईलेक्रोबनक्स सामाग्रीहरु लैिान बनषेि िररएको छ । 

घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोि िनुा पनेछ । िस्तिुत िहु िैकबल्पक प्रश्नको उत्तर बददंा Capital Letter मा (A,B,C,D) लेख्न ुपनछे । 

ङ) परीक्षाथीले परीक्षा दिन आउँिा सम्बदन्द्ित दनकायबाट जारी भएको प्रवेश-पत्र सगैँ नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी 

कायाालयबाट जारी भएको फोटो सदहतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र अदनवाया ुपपमा दल  उपदथिथत हननु पननेछ । 

रष्टव्य २: सकं्रमणको दवशेष अवथिथामा परीक्षा (सचंालन तथा व्यवथिथापन) सम्बदन्द्ि मापिण्ड, २०७७ (तेस्रो सशंोिन) अनुसार 

परीक्षाथीले तपदसलमा उल्लेदित दवषयहुपको पूणा ुपपमा पालन गनुा पननेछ । 

क) परीक्षा केधरमा प्रिेश िनुाअबघ उम्मदेिार स्ियंले कबम्तमा माक्स, स्याबनटाइिर तथा आफ्नो लाबि खानपेानीको अबनिाया व्यिस्था िनुा पनछे। 

ख) परीक्षाथीले परीक्षा केधरमा प्रिेश िदाा, बनस्कदा र शौचालय प्रयोि िदाा बभडभाड निरीकन एकआपसमा स्िास््य सरुक्षा मापदण्ड पालना हुने िरी 

भौबतक दरूी कायम िनुापनेछ । 

ि) परीक्षाथीहरुले समहूमा भलेा हुन,े कुराकानी िन ेिनुा हुाँदनै । परीक्षामा खबटएका िनशबिले बदएको बनदशेनको पणूा पालन िनुापनछे । 

घ) उम्मेदिारले आफ्नो स्िास््य अिस्थाको िारेमा आयोिको Website मा िई बिद्यतुीय माध्यमिाट कोबभड सम्िबधि स्ियं घोषणा फाराम भनुा पन े

छ । 

ङ) कोबभड-१९ (COVID-19) संक्रबमत उम्मेदिारहरुको लाबि बिशेष केधरको व्यिस्था िररन ेहुाँदा संकं्रबमत  परीक्षाथीले आफु संक्रबमत भएको 

िानकारी यस कायाालयको फोन नं. ०९४-४४०१४७ िा ०९४-४४०१७८ मा सम्पका  िरी िा इमले dipayal@psc.gov.np तथा बनिेदनको 

माध्यमिाट सो को िानकारी यस कायाालयलाई बदन ुहुन सबुचत िररधछ ।   
 
 

....................... 

रामचधर रेग्मी 

शाखा अबिकृत 
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