लोक सेवा आयोग

सुरक्षा दनकाय तथा सौंगदित सौं स्था महाशािा

परीक्षा सौंचालन शािा
दलखित परीक्षा कायय क्रम सम्बन्धी सू चना
दनकायः

वी.पी. कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पताल

विज्ञापन प्रकावित वमवतिः

२०७५॰१०॰२७

दल.प. काययक्रम प्रकादशत दमदतः

२०७५॰१२॰५

अस्पतालको पूिव प्रकावित विज्ञापन अनुसार दे हाय िमोजमका पदहरुको आ.प्र. र िुला प्रदतयोदगतात्मक वलखखत परीक्षा दे हाय िमोवजमको कायवक्रम अनुसार वनम्न िमोवजका परीक्षा
भिनहरुमा सौंचालन हुने व्यहोरा सम्वखित सिै को जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ॰
क्र.सौं.

दबज्ञापन नौं.

दकदसम

पद, से वा, समू ह/उपसमूह/ तह

१

२२/०७५-७६

आ.प्र.

टे क्नोलोवजष्ट, प्राविवधक (स्वास्थ्य), मेवडकल
(एलाइड हे ल्थ), मेवडकल ल्याि टे क्नोलोजी,
अवधकृत/सात ौं

दलखित परीक्षा दमदत समय
प्रथम पत्र

उ.सौं.

२०७६/१/१९ गते ददनको २:०० बजे
(सौंयुक्त)

श्री मकवानपु र बहुमु िी
क्याम्पस, हे ट ड
ौं ा ॰

२

२९-३०/०७५-७६

खुला र
मवहला

३

२५/०७५-७६

आ.प्र.

िररष्ठ सहायक, प्रिासन, व्यिस्थापन, प्रिासन
(प्रिासवनक), सहायक/छै ठ ौं

४

२६/०७५-७६

आ.प्र.

सहायक, प्रिासन, व्यिस्थापन, प्रिासन
(प्रिासवनक), सहायक/पााँ च ौं

५

५१-५२/०७५-७६

खुला र
मधेिी

सहायक, प्रिासन, व्यिस्थापन, प्रिासन
(प्रिासवनक), सहायक/पााँ च ौं

२७-२८/०७५-७६

खुला र
मवहला

रवजष्टरार, प्राविवधक (स्वास्थ्य), मेवडकल
(वचवकत्सक), रे वडयसन अौं कोलोजी, अवधकृत/नि ौं

२०७६/१/२० गते ददनको २:०० बजे

1

३१-३२/०७५-७६

खुला र
आ.ज.

टे क्नोलोवजष्ट, प्राविवधक (स्वास्थ्य), मेवडकल
(एलाइड हे ल्थ), रे वडयोथे रापी टे क्नोलोजी,
अवधकृत/सात ौं

२०७६/१/२१ गते ददनको २:०० बजे

14

७
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रोल नौं.
दे खि

सम्म

3

टे क्नोलोवजष्ट, प्राविवधक (स्वास्थ्य), मेवडकल
(एलाइड हे ल्थ), मेवडकल ल्याि टे क्नोलोजी,
अवधकृत/सात ौं

६

परीक्षा केन्द्र

सवै उम्मेदवारहरु

66

२०७६/१/२० गते ददनको २:०० बजे

२०७६/१/२० गते ददनको २:०० बजे
(सौंयुक्त)

1
12
153 श्री मकवानपुर बहुमुिी
क्याम्पस, हे ट ड
ौं ा ॰

Page 1 of 2

सवै उम्मेदवारहरु

दलखित परीक्षा दमदत समय

क्र.सौं.

दबज्ञापन नौं.

दकदसम

पद, से वा, समू ह/उपसमूह/ तह

८

३३-३६/०७५-७६

खुला र
समािे िी

वसष्टर, प्राविवधक (स्वास्थ्य), नवसव ङ्ग,
खिवनकल/कम्यू वनवट, अवधकृत/सात ौं

२०७६/१/२१ गते ददनको २:०० बजे

207

खुला

िायोमेवडकल इखजजवनयर, प्राविवधक (अन्य),
हस्पीटल इखजजवनयररङ्ग, बायोमेवडकल,
अवधकृत/सात ौं

२०७६/१/२१ गते ददनको २:०० बजे

14

९

१०

३८/०७५-७६

३९-४०/०७५-७६

खुला र
मधेिी

प्रथम पत्र

उ.सौं.

रोल नौं.

परीक्षा केन्द्र

दे खि

श्री मकवानपु र बहुमु िी
क्याम्पस, हे ट ड
ौं ा ॰

टे खक्नवसयन, प्राविवधक (स्वास्थ्य), मेवडकल
(एलाइड हे ल्थ), मेवडकल ल्याि टे क्नोलोजी,
सहायक/पााँ च ौं
टे खक्नवसयन, प्राविवधक (स्वास्थ्य), मेवडकल
(एलाइड हे ल्थ), रे वडयोथे रापी टे क्नोलोजी,
सहायक/पााँ च ौं

२०७६/१/२१ गते दवहान ८:०० बजे

सम्म

सवै उम्मेदवारहरु

160

११

४१-४३/०७५-७६

खुला र
समािे िी

१२.१

४४-५०/०७५-७६

खुला र
समािे िी

स्टाफ नसव, प्राविवधक (स्वास्थ्य), नवसव ङ्ग,
खिवनकल/कम्यू वनवट, सहायक/पााँ च ौं

२०७६/१/२१ गते दवहान ११:०० बजे

700

श्री मकवानपु र बहुमु िी
क्याम्पस, हे ट ड
ौं ा ॰

१

७००

१२.२

४४-५०/०७५-७६

खुला र
समािे िी

स्टाफ नसव, प्राविवधक (स्वास्थ्य), नवसव ङ्ग,
खिवनकल/कम्यू वनवट, सहायक/पााँ च ौं

२०७६/१/२१ गते दवहान ११:०० बजे

400

श्री हे ट ड
ौं ा क्याम्पस,
हे ट ड
ौं ा ॰

७०१

११००

१२.३

४४-५०/०७५-७६

खुला र
समािे िी

स्टाफ नसव, प्राविवधक (स्वास्थ्य), नवसव ङ्ग,
खिवनकल/कम्यू वनवट, सहायक/पााँ च ौं

२०७६/१/२१ गते दवहान ११:०० बजे

398

श्री आधुदनक रादरिय
मा.दव., हे ट ड
ौं ा ॰

11

११०१ दे खि मादथका
सवै

द्ररब्यः
१. उम्मेदिारले उत्तरपुखिकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुव पने छ ॰
२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उम्मेदिारिालाई परीक्षामा सखम्मवलत नगराइने हुाँ दा प्रवेशपत्र अदनवायय रुपमा साथमा दलई परीक्षा सौंचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भिनमा आइपु ग्नुपनेछ ॰

३. परीक्षा भिनमा मोबाइल फोन दनषेध गररएको छ ॰
४. परीक्षा सौंचालन हुने वदन अप्रत्यावित विदा पनव गएमा पवन आयोगको पू वय सू चना दवना दनधाय ररत परीक्षा काययक्रम स्थवगत हुने छै न ॰
५. ििुगतमात्र परीक्षा हुने पदहरुको उत्तरपुखिका ओएमआर (OMR) प्रणालीको हुनेछ ॰

माधब भण्डारी

नारायणप्रसाद ज्ञवाली

शािा अदधकृत

उप सदचव
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