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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. १७/०७८-७९, मिमि २०७८/०६/०५ 

        यस कायाालयको मिज्ञापन नं. १२९७३/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य सेिा, हे.ई. सिूह, पााँचौ िह, हेल्थ 

असिषे्टन्ट (प्रामिमिक) पदको परीक्षा केन्द्र पोखरा राखी Online बाट दरखास्त फाराि स्वीकृि गराएका 

उमे्मदिारहरुको प्रमियोमगिात्मक मलखखि परीक्षा नेपाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी िापदण्ड  र 

आयोगबाट स्वीकृि संक्रिणको मिशेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चालन िथा व्यिस्थापन) सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ 

पालना गने गराउने गरी देहाय बिोमििको परीक्षा केन्द्रिा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्द्र कायि गररएको व्यहोरा 

सम्बखन्धि सबैको िानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

परीक्षा कायाक्रम 

परीक्षा प्रणाली परीक्षा मममि र समय अवमि 

वस्िगुि बहुउत्तर २०७८/०६/१६ गिे मबहान ७:३० बजे ४५ ममनेट 

 

द्रष्टव्यः-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने मर्दन अप्रत्यामिि मबर्दा पना गएमा पमन आयोगको पवूा सचूना मवना मनिााररि कायाक्रम अनसुारको परीक्षा 

स्थमगि हुनेछैन । 

ख) परीक्षा भवनमा मोबाइल िथा मवद्यिुीय सामाग्री मनषिे गररएको छ । 

ग) वस्िगुि बहुवकैमपपक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छैन । 

घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

ङ) परीक्षाथीले अमनवाया रूपमा आफ्नो प्रविेपत्र मलइा परीक्षा भवनमा जानपुनेछ । 

परीक्षा भवन 

क्र.स. उम्मरे्दवारहरुको रोल नम्बर परीक्षाथी 

संख्या 
परीक्षा भवन 

र्दमेख सम्म 

1.  ४५०००१ ४५०१७५ १७५ जना श्री पोखरा ईमजजमनररयङ क्याम्पस, मफके (क) केजर 

2.  ४५०१७६ र्दमेख मामथका सबै उम्मरे्दवारहरु श्री पोखरा ईमजजमनररयङ क्याम्पस, मफके (ख) केजर 
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च) परीक्षाथीले परीक्षामा आउँर्दा नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र  वा सरकारी कायाालयबाट जारी भएको फोटो समहिको कुनै एक 

सक्कलै प्रमाणपत्र मलई उपमस्थि हुनपुनेछ । 

छ) िोमकएको परीक्षा केजर बाहके अजय परीक्षा केजरमा सहभागी गराइने छैन । 

द्रष्टव्यः-२ संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 

अनुसार परीक्षाथीले देहायका ववषयहरुको पूणण पालना गनुणपनेछ    

क) परीक्षा िरुु हुन ुभजर्दा कम्िीमा एक घण्टा अगावै परीक्षा केजरमा आइपगु्नपुनेछ। 

ख) परीक्षा केजर प्रविे अमघ अमनवाया रुपमा मास्क लगाउन ुपनेछ । साथै उम्मरे्दवार स्वयंले आफ्नो प्रयोजनको लामग स्यामनटाइजर 

िथा खानेपानीको व्यवस्था गनुापनेछ । 

ग) परीक्षा केजर प्रविे गर्दाा, िौचालय जाँर्दा आउँर्दा परीक्षा केजरबाट बामहररर्दा एक आपसमा र्दईु ममटरको व्यमिगि र्दरुी कायम 

गनुा पनेछ । 

घ) परीक्षामा खमटएका जनिमिले मर्दएको मनर्दिेनको पणूा पालना गनुापनेछ । 

ङ) परीक्षाथीहरु समहूमा भलेा हुने, कुराकानी गने गनुा हुरँ्दनै । 

च) कोमभड-१९ बाट संक्रममि परीक्षाथीलाई लोक  सेवा आयोगकै भवनमा मविेष परीक्षा केजरबाट परीक्षा मर्दने व्यवस्था गररएको 

हुरँ्दा संक्रममि परीक्षाथीले मोबाइल नम्बर ९८४१९१८००५ वा ९८५६०४५८७६ मा सम्पका  गनुाहुन अनरुोि गररजछ  । 

 

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

(वीरेजरबहार्दरु  स्वाँर) 

उपसमचव 

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

(टंकप्रसार्द पजथी) 

िाखा अमिकृि 

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

(मिकास बसे्नि) 

नायब सुब्बा 


