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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं.   १४५/०७९-८०, मममि : २०७९/०८/१९     

सूचना नं.१३६/२०७९-८० बमोजिम स्थगन गररएको मिज्ञापन नं. १०७/२०७९-८० नेपाल स्वास्थ्य सेिा, 

मे.ल्या.टे./प्याथोलोजी समूह, एघार  ं िहको मनरे्दशक पर्दको र्दोस्रो पत्रको प्रमियोमििात्मक मलखिि परीक्षा  

काययक्रम नेपाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापर्दण्डको पालना िने िरी रे्दहायको मममि, समय 

र परीक्षा भिनमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्धि सबैको जानकारीको लामि यो सूचना प्रकामशि िररएको छ। 

परीक्षाथीहरु िोमकएको परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सुरु हुनुभन्दा १ घण्टा अगाजि नै पुगु्नपने व्यहोरा जानकारी 

िराइन्छ। परीक्षाथीहरूले अमनिायय रूपमा पालना िनुयपने मिषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा िल उले्लि िररएको 

छ। 

जलखखत परीक्षा काययक्रम 
 

वव.नं.१०७/२०७९-८० स्वास््य सेवा, मे.ल्या.टे./प्याथोिोजी समूह, एघारौं तह, 

लनरे्दशक पर्दको परीक्षा काययक्रम 

पत्र  ववषय परीक्षा 
प्रणािी 

परीक्षा लमलत र समय अवलि 

द्वितीय Technical subject ववषयगत २०७९/०९/१९ गते मंगिबार 

द्वर्दनको २.०० बजे 
३ घण्टा  

 

परीक्षा भवन 

क्र. स.ं 
रोल न.ं  

 उम्मेदवार सखं्या परीक्षा केन्द्र 
देखि सम्म 

१ १ 15 सबै श्री  प्ररे्दश िोक सेवा आयोग भवन, मसु्ताङचोक 
 

 

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

यम बहादुर राना 

(अजिकृत छैटौ) 

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

जसला बराल सापकोटा 

(अजिकृत सातौ) 

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

दामोदर सुवेदी 

(अजिकृत दशौ)ं 

द्रष्टब्यः  १ 

१.  परीक्षा सञ्चालन हुने मर्दन अप्रत्यामसि मिर्दा पनय िएमा पमन आयोिको पूिय सूचना मिना मनर्ायररि काययक्रम 

अनुसारको परीक्षा स्थमिि हुने छैन । 
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२.  परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोि िनुयपनेछ । 

३.  परीक्षा भिनमा झोला, मोबाइल फोन, क्यालु्कलेटर, स्माटय घडी लिायि कुनै पमन मिर््दयुिीय उपकरणहरू लैजान 

मनषेर् िररएको छ । 

४.  िोमकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्य परीक्षा केन्द्रमा सहभािी िराइने छैन । 

५.  प्रिेश पत्र मिना कुनै पमन उमे्मर्दिारलाई परीक्षामा सखम्ममलि निराइने हुदार्दा प्रिेशपत्र अमनिायय रूपमा साथमा मलई 

परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अिािै परीक्षा भिनमा आइपुगु्नपनेछ । 

६.  परीक्षामा प्रिेशपत्रसदािै आफ्नो नािररकिा िा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेिको कुनै पररचयपत्र 

अमनिायय रूपमा मलई आउनुपनेछ । 

द्रष्टव्यः  २ 

 कोजभि-१९ सङ््कक्रमणबाट सुरजक्षत रहन परीक्षाथीले अजनवायय पालना गनुयपने थप जवषयहरू 

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश िनुय अमघ उमे्मर्दिार स्वयमले अमनिायय रुपमा माक्स, स्यामनटाइजर िथा आफ्नो लामि 

आिश्यक िानेपानीको व्यिस्था िनुय पनेछ । 

२.  उमे्मर्दिारले परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश िर्दाय र मनस्कदा र्दा मभडभाड निरी एकआपसमा रु्दई ममटरको रू्दरी कायम िनुय 

पनेछ । 

३.  परीक्षामा िमटएका जनशखिले मर्दएको मनरे्दशनको पूणय पालना िनुयपनेछ । 

४.  परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश िर्दाय, बामहर मनस्कर्दा, श चालय प्रयोि िनुयपर्दाय मभडभाड निरी रू्दरी कायम 

िरी क्रमैसदाि िोमकएको स्थानमा जानुपनेछ । 

५,  परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी िने िनुय हुदारै्दन। 

६.  कोमभड-१९ बाट सङ््कक्रममि परीक्षाथीहरूका लामि मिशेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था िररने हुदार्दा सङ््कक्रममि 

परीक्षाथीले आफू सङ््कक्रममि भएको जानकारी आयोिको सम्पकय  नम्बर ०६१-४६७८७३ मा सम्पकय  िरी अमिम 

जानकारी मर्दनुपनेछ ।   
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