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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. ७३ /०७८-७९, मममि : २०७८/११/१८
आयोगको मि.नं. १५७/२०७८-०७९ (खुला) स्वास्थ्य सेिा, मिमिध समूह, साि ं िह, िायोमेमिकल इञ्िमनयर
पदमा Online मार्फि दरखास्त र्ारम भरी दरखास्त स्वीकृि भएका उम्मे दिारहरुको मलञ्खि
प्रमियोमगिात्मक परीक्षा नेपाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालना गने गरी
दे हायको मममि, समय र परीक्षा भिनमा सञ्चालन हुने भएको व्यहोरा सम्बञ्न्धि सबैको िानकारीको लामग यो
सूचना प्रकामशि गररएको छ। परीक्षार्थीहरु िोमकएको परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सुरु हुनुभन्दा १ घण्टा अगाडि
नै पुग्नुपने व्यहोरा िानकारी गराइन्छ। परीक्षार्थीहरूले अमनिायफ रूपमा पालना गनुफपने मिषयहरू द्रष्टव्य १ र २
मा िल उल्लेख गररएको छ।
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द्रष्टब्यः १
१. परीक्षा सञ्चालन हुने मदन अप्रत्यामसि मिदा पनफ गएमा पमन आयोगको पूिफ सूचना मिना मनधाफ ररि कायफक्रम
अनु सारको परीक्षा स्र्थमगि हुने छै न ।
२. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुफ पने छ ।
३. परीक्षा भिनमा झोला, मोबाइल र्ोन, क्याल्कुले टर, स्माटफ घिी लगायि कुनै पमन मिद् युिीय उपकरणहरू लै िान
मनषे ध गररएको छ ।
४. िोमकएको परीक्षा केन्द्र बाहे क अन्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराइने छै न ।
५. प्रिेश पत्र मिना कुनै पमन उम्मेदिारलाई परीक्षामा सञ्म्ममलि नगराइने हुुँ दा प्रिेशपत्र अमनिायफ रूपमा सार्थमा मलई
परीक्षा सञ्चालन हुनु भन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिनमा आइपुग्नुपने छ ।
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६. परीक्षामा प्रिेशपत्रसुँगै आफ्नो नागररकिा िा ने पाल सरकारबाट िारी भएको र्ोटो समे िको कुनै पररचयपत्र
अमनिायफ रूपमा मलई आउनु पने छ ।
द्रष्टव्यः २
कोडभि-१९ सङ्क्क्रमणबाट सुरडक्षत रहन परीक्षाथीले अडनवायय पालना गनुय पने थप डवषयहरू
१.

परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गनुफ अमघ उम्मेदिार स्वयमले अमनिायफ रुपमा माक्स, स्यामनटाइिर िर्था आफ्नो लामग
आिश्यक खाने पानीको व्यिस्र्था गनुफ पने छ ।

२.

उम्मेदिारले परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गदाफ र मनस्कुँदा मभिभाि नगरी एकआपसमा दु ई ममटरको दू री कायम गनुफ
पने छ ।

३.

परीक्षामा खमटएका िनशञ्िले मदएको मनदे शनको पूणफ पालना गनुफ पनेछ ।

४.

परीक्षार्थीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गदाफ , बामहर मनस्कदा, श चालय प्रयोग गनुफ पदाफ मभिभाि नगरी दू री कायम
गरी क्रमै सुँग िोमकएको स्र्थानमा िानु पनेछ ।

५,

परीक्षार्थीहरू समू हमा भेला हुने , कुराकानी गने गनुफ हुुँ दैन।

६.

कोमभि-१९ बाट सङ्क्क्रममि परीक्षार्थीहरूका लामग मिशेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्र्था गररने हुुँ दा सङ्क्क्रममि
परीक्षार्थीले आर्ू सङ्क्क्रममि भएको िानकारी आयोगको सम्पकफ नम्बर ०६१-४६७८७३ मा सम्पकफ गरी अमिम
िानकारी मदनु पने छ ।

2|Page

क्रमश...

