इ. अ. स.ं , परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाको परीक्षा सञ्चालि सम्वन्त्धी निर्देनशका
परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा के न्द्रले िर्ुनपर्े ब्यबस्र्था
१
२
३

४

५
६
७

परीक्षा के न्द्र परीक्षा शरुु हुनुभन्द्दा कम्तिमा एक घण्टा अम्घ देम्ि िल्ु ला रहनेछ ।
परीक्षा के न्द्रको मख्ु य प्रवेशद्वार िथा परीक्षा हलमा Sanitizer को ब्यबस्था गररनेछ ।
परीक्षा के न्द्रमा प्रवेश गनु पुवु सतपूर्ु परीक्षाथीहरुको िापक्रम मापन गररनेछ । १००.४ म्िग्री फरेनहाईट वा
सोभन्द्दा बढी िापक्रम भएका परीक्षाथीहरुको परीक्षा छुट्टै परीक्षा कोठा (Isolation Room) मा म्लने
ब्यबस्था गररनेछ ।
परीक्षाथीहरुलाई परीक्षा हलमा एक बेन्द्चमा एक म्वद्याथी मात्र रािी िलको म्चत्रमा देिाइए बमोम्िम
Diagonal Position मा Seat Arrange गरी परीक्षा सचं ालन गररनेछ ।

परीक्षा सचं ालन गने के न्द्राध्यक्ष, सहायक के न्द्राध्यक्ष, पयुबेक्षक, म्नरीक्षक र सतपुर्ु कमुचारीहरुले Mask/
Face Shield र Glove को ब्यबस्था गरी अम्नबायु रुपमा लगाउनु पनेछ ।
परीक्षा के न्द्रले Restroom मा सावनु र पानीको ब्यबस्था गनपु नेछ ।
नेपाल सरकारले िोके का स्वास््य सतवन्द्धी सतपर्ू ु सरु क्षा सावधानी परीक्षा के न्द्रले अपनाउनपु नेछ ।
परीक्षार्थीहरुले परीक्षा हलमा आउँ दा पालर्ा िर्ुपन र्े गर्यमहरु
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परीक्षा हलमा उपम्स्थि हुनपु ुवु मुख्य गेटमा शरीरको िापक्रम म्लए पश्चाि प्रवेश म्दइने हुदं ा भौम्िक दरु ी
कायम गरी िापक्रम म्लनका लाम्ग लाईनमा बस्नु पनेछ । परीक्षाथीहरु परीक्षा शरुु हुनु भन्द्दा १ घण्टा अगावै
परीक्षा के न्द्रमा आउन सक्नेछन् ।
परीक्षा हलमा परीक्षाथी स्वयल
ं े Mask/Face Shield र Glove को ब्यबस्था गरी अम्नवायु रुपमा लगाउनु
पनेछ ।
परीक्षा शुरु हुन अगािी र परीक्षा समाप्त भएपश्चाि परीक्षाथीहरु परीक्षा पररसर म्भत्र समहु मा बस्न पाइने छै न,
साथै िथाभावी थुक्न र फोहोर गनु पाइने छै न ।
कुनै परीक्षाथीलाई ज्वरो, रुघािोम्क र अन्द्य कोम्भि सँग सतवम्न्द्धि लक्षर् भएमा परीक्षा के न्द्रमा िानकारी
गराउनपु नेछ ।
परीक्षाथीहरुले परीक्षा हलमा उपम्स्थि हुनका लाम्ग नेपाल सरकारले िोके को कोम्भि सतबन्द्धी स्वास््य
म्नदेम्शका पालना गनपु ने छ ।

