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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. १२८/०७८-७९, मममि : २०७९/०१/०४ 

 
 

आयोगको िपमसलमा उले्लखिि मवज्ञापनहरूको (िुला िथा समावेशी) परीक्षा नेपाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी 

मापदण्डको पालना गने गरी मनम्नानुसारका मममि, समय र परीक्षा भवनहरूमा मलखिि परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्धि 

सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकामशि गररएको छ । परीक्षाथीहरूले अमनवायय रूपमा पालना गनुयपने मवषयहरू द्रष्टव्य 

१ र २ मा उले्लि गररएको छ । 
 

ववज्ञापन नं. ५७६-५८०/०७८-७९(खुला/समावेशी) सेवा/समूह/तह: स्वास्थ्य/हे.ई./च थो पद: अ.हे.ब. 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक २०७९ वैशाि १० गिे मध्यान्ह १:०० बजे ४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र. 

सं. 

उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षाथी 

सङ््खया  
परीक्षा भवन 

देखख सम्म 

१ १ ४०० ४०० श्री बालकुमारी कन्या मा.मव., भरिपुर, मचिवन 

२ ४०१ १२०० ८०० श्री सप्तगण्डकी बहुमुिी क्याम्पस, भरिपुर, मचिवन 

३ १२०१ १६०० ४०० श्री मचिवन मा.मव., भरिपुर, मचिवन 

४ १६०१ २००० ४०० श्री मै ैँयादेवी कन्या कलेज, भरिपुर, मचिवन 

५ २००१ २४०० ४०० श्री बालकुमारी मा.मव., भरिपुर, मचिवन 

६ २४०१ ३२०० ८०० श्री नारायणी नमुना मा.मव. , भरिपुर, मचिवन 

७ ३२०१ ३८०० ६०० श्री बालकुमारी क्याम्पस, भरिपुर, मचिवन 

८ ३८०१ ४२०० ४०० श्री शरदपुर मा.मव., भरिपुर-८, गौररगञ्ज, मचिवन 

९ ४२०१ ४८०० ६०० श्री गुरुकुल मा.मव., भरिपुर-९, मचिवन 

१० ४८०१ ५२०० ४०० श्री भरिपुर मा.मव., भरिपुर-१०, मचिवन 

११ ५२०१ ५६०० ४०० श्री लक्ष्मी मा.मव., भरिपुर-४, लंकु, मचिवन 

१२ ५६०१ ६२०० ६०० श्री सनराइज इङ्गमलस बोमडयङ्ग सु्कल, भरिपुर, मचिवन 

१३ ६२०१ ७००० ८०० श्री मलमटल फ्लावर इङ्गमलस बोमडयङ्ग सु्कल, भरिपुर, मचिवन 

१४ ७००१ ७६०० ६०० श्री बाखिकी मशक्षा सदन, भरिपुर, मचिवन 

१५ ७६०१ ८००० ४०० श्री मवरेन्द्र क्याम्पस, नौ मवघा, मडग्री भवन, रमाइलो चोक, भरिपुर, मचिवन 

     

१६ ८००१ ८७५० ७५० श्री हेटौ ैँडा क्याम्पस, हेटौ ैँडा-४, मकवानपुर 

१७ ८७५१ ९३५० ६०० श्री आधुमनक मा.मव., हेटौ ैँडा-४, मकवानपुर 

१८ ९३५१ ९६०० २५० श्री श्रममक मा.मव., हेटौ ैँडा-४, कराय चोक, मकवानपुर 

१९ ९६०१ ९८५० २५० श्री ज्ञानदा मा.मव., हेटौ ैँडा-१०, भुटनदेवी मखिर नमजक, मकवानपुर 
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ववज्ञापन नं. ५७६-५८०/०७८-७९(खुला/समावेशी) सेवा/समूह/तह: स्वास्थ्य/हे.ई./च थो पद: अ.हे.ब. 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक २०७९ वैशाि १० गिे मध्यान्ह १:०० बजे ४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र. 

सं. 

उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षाथी 

सङ््खया  
परीक्षा भवन 

देखख सम्म 

२० ९८५१ १०१०० २५० श्री अमर मा.मव., हेटौडंा-१, चाइना क्वाटर, मकवापनुर 

२१ १०१०१ १०३५० २५० श्री बालज्योिी मा.मव., हेटौ ैँडा-५, मपपे्ल, मकवानपुर 

२२ १०३५१ १०७५० ४०० श्री मज.एस. मनकेिन, हेटौ ैँडा-५, मकवानपुर 

२३ १०७५१ १११५० ४०० श्री मसद्धाथय मा.मव., हेटौ ैँडा-२, नगरपामलका रोड, मकवानपुर 

२४ १११५१ १२७५० १६०० श्री मकवानपुर बहुमुिी क्याम्पस, हेटौ ैँडा-२, नगरपामलका रोड, मकवानपुर 

२५ १२७५१ १२९५० २०० श्री मसद्धाथय मशशु सदन, हेटौ ैँडा-५, आयोगको कायायलय नमजक, मकवानपुर 

२६ १२९५१ १३४५० ५०० श्री चन्द्रोदय मा.मव., हेटौ ैँडा-८, कमाने, मकवानपुर 

२७ १३४५१ १३९५० ५०० श्री वंशगोपाल मा.मव., चौघडा, मकवानपुर 

२८ १३९५१ १४२०० २५० श्री कृष्ण आदशय इङ्गमलश बोमडयङ्ग सु्कल, हेटौ ैँडा-९, मकवानपुर 

२९ १४२०१ १४७०० ५०० श्री प्रगिी उच्च मा.मव., हेटौ ैँडा-९, मकवानपुर 

३० १४७०१ १४९५० २५० श्री जेमनथ इन्टनेशनल सेकेन्डरी सु्कल, हेटौ ैँडा-५, मकवानपुर 

३१ १४९५१ १५२०० २५० श्री िुलसीमेहर मा.मव., हेटौ ैँडा-१०, भुटनदेवी मखिर जाने बाटो, मकवानपुर 

३२ १५२०१ बाैँकी सबै श्री भुटनदेवी मा.मव., हेटौ ैँडा-४, सु्कल रोड, मकवानपुर 

 

द्रष्टव्य १:- 

• परीक्षा सञ्चालन हुने मदन अप्रत्यामसि मवदा पनय गएमा पमन आयोगको पूवय सूचना मवना मनधायररि काययक्रम अनुसारको परीक्षा स्थमगि 

हुने छैन । 

• परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुयपनेछ । 

• परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन, स्माटय घडी लगायि कुनै पमन मवद्युिीय उपकरणहरू ल्याउन मनषेध गररएको छ । 

• परीक्षाथीहरुको लामग यस सूचनामा िोमकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराइने छैन । 

• प्रवेश पत्र मवना कुनै पमन उमे्मदवारलाई परीक्षामा सखम्ममलि नगराइने हुैँदा प्रवेशपत्र अमनवायय रूपमा साथमा मलई परीक्षा सञ्चालन 

हुनुभिा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ । 

• परीक्षामा प्रवेशपत्रसैँगै आफ्नो नागररकिा वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समहिको कुनै एक पररचयपत्र अमनवायय रूपमा 

मलई आउनुपनेछ । 
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द्रष्टव्य २:- कोवभड-१९ सङ््खक्रमणबाट सुरवक्षत रहन परीक्षाथीले अवनवायय पालना गनुयपने थप ववषयहरू 

• परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुय अमघ उमे्मदवार स्वयम् ले कखम्तमा माक्स, स्यामनटाइजर िथा आफ्नो लामग मपउने पानीको अमनवायय व्यवस्था 

गनुय पनेछ । 

• उमे्मदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाय र मनस्कैँ दा मभडभाड नगरी एकआपसमा दुई ममटरको दूरी कायम गनुय पनेछ । 

• परीक्षामा िमटएका जनशखिले मदएको मनदेशनको पूणय पालना गनुयपनेछ । 

• परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाय, बामहर मनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुयपदाय मभडभाड नगरी िोमकएको दूरी कायम गरी क्रमैसैँग 

िोमकएको स्थानमा जानुपनेछ । 

• परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुय हुैँदैन । 

• कोमभड-१९ बाट सङ््कक्रममि परीक्षाथीहरूका लामग मवशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने हुैँदा सङ््कक्रममि परीक्षाथीले आफू सङ््कक्रममि 

भएको जानकारी आयोगको सम्पकय  नम्बर ९८५५०१३६१४/९८४६९४८४४४ मा सम्पकय  गरी अमग्रम जानकारी मदनु पनेछ ।  

 

 

  _________________________  

  (पदम ओझा) 

  अमधकृि सािौ ं  
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