
निकायः विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७६/०७/२९

प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

- १०० ४०-१ ४०-१००

- १०० ४०-१०१ ४०-२००

- १४१

नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान 

संस्थान, सानो भर् याङ्ग 

(Auditorium Complex)

४०-२०१ ४०-३४१

१०० ३०-१ ३०-१००

१०० ३०-१०१ ३०-२००

१०० ३०-२०१ ३०-३००

१०० ३०-३०१ ३०-४००

१०० ३०-४०१ ३०-५००

१०० ३०-५०१ ३०-६००

१०० ३०-६०१ ३०-७००

जुवनयर स्टाफ नसस, प्राविविक, नवससङ्ग, ५
२०७७ पुस ११ गते विहानको 

११:०० बजे

२०७७/०८/२४

आ.प्र., िुला र समावेशी तर्फ को प्रनतयोनितात्मक परीक्षाको नलखित कायफक्रम तथा परीक्षा केन्द्र निर्ाफरण िररएको सम्बन्धी सूचिा

४०-४२/०७६-७७
खुला तथा 

सिािेिी
ल्याब अवसषे्टन्ट, प्राविविक, ल्याब, ३

२०७७ पुस १० गते विनको 

१:०० बजे
१

२ ३०-३५/०७६-७७
खुला तथा 

सिािेिी

२०७७ पुस ११ गते विनको 

१:०० बजे

लोक सेवा आयोि

सुरक्षा निकाय तथा संिनित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालि शािा

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
नलखित परीक्षा नमनत र समय उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

कोवभड - १९ संक्रिणको कारण स्थवगत रहेको प्रनतष्ठाि सेवा आयोिको पूिस प्रकावित विज्ञापन अनुसार बााँकी रहेका आ.प्र., खुला तथा सिािेिी  तफस को प्रवतयोवगतात्मक वलखखत परीक्षाको परीक्षा कायसक्रि तथा 

परीक्षा केन्द्र िेहाय बिोवजि वनिासरण गररएको हाँिा सम्बखित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ।

श्री पाटि स्वास्थ्य नवज्ञाि प्रनतष्ठाि 

सेवा आयोि

वल.प. कायसक्रि प्रकावित 

विवतिः

नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान 

संस्थान, सानो भर् याङ्ग 

(Auditorium Complex)

नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान 

संस्थान, सानो भर् याङ्ग (Basic 

Science Complex)

नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान 

संस्थान, सानो भर् याङ्ग 

(Nursing Complex)

नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान 

संस्थान, सानो भर् याङ्ग (Basic 

Science Complex)
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प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
नलखित परीक्षा नमनत र समय उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

१०० ३०-७०१ ३०-८००

१०० ३०-८०१ ३०-९००

१०० ३०-९०१ ३०-१०००

१०० ३०-१००१ ३०-११००

१०० ३०-११०१ ३०-१२००

७९ ३०-१२०१ ३०-१२७९

३ ४३/०७६-७७ खुला
जुवनयर लेखा अविकृत, प्रिासन, आवथसक 

प्रिासन, ७
२० ४३-१ ४३-२०

४ ५३/०७६-७७ आ.प्र.
वस. पुस्तकालय सहायक, प्राविविक, 

पुस्तकालय, ५
२ ५३-१ ५३-२

१०० २३-१ २३-१००

१०० २३-१०१ २३-२००

१०० २३-२०१ २३-३००

६५ २३-३०१ २३-३६५

२०७७ पुस ११ गते विनको 

१:०० बजे

२०७७ पुस १३ गते विनको 

१:०० बजे

२०७७ पुस १२ गते विहानको 

९:०० बजे

२०७७ पुस १३ गते विहानको 

९:०० बजे

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायासलय, अनािनगर ।

श्री सैवनक आिासीय 

िहाविद्यालय सल्लाघारी, 

भक्तपुर

२ ३०-३५/०७६-७७

नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान 

संस्थान, सानो भर् याङ्ग (Basic 

Science Complex)

नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान 

संस्थान, सानो भर् याङ्ग 

(Auditorium Complex)

खुला तथा 

सिािेिी
जुवनयर स्टाफ नसस, प्राविविक, नवससङ्ग, ५

२०७७ पुस ११ गते विहानको 

११:०० बजे

५ २३-२५/०७६-७७
खुला तथा 

सिािेिी
वसवनयर स्टाफ नसस, प्राविविक, नवससङ्ग, ७

२०७७ पुस १२ गते विनको 

१:०० बजे
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प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
नलखित परीक्षा नमनत र समय उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

६ ५०/०७६-७७ आ.प्र. वसवनयर स्टाफ नसस, प्राविविक, नवससङ्ग, ७
२०७७ पुस १४ गते विहानको 

९:०० बजे

२०७७ पुस १५ गते विहानको 

९:०० बजे
२९

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायासलय, अनािनगर ।
५०-१ ५०-२९

७ २६-२७/०७६-७७
खुला तथा 

िवहला
फािेसी अविकृत, प्राविविक, फािेसी, ७ ९७ २६-१ २६-९७

८ ३६-३७/०७६-७७
खुला तथा 

सिािेिी

रेवडयोग्राफर टेखिवसयन, प्राविविक, 

रेवडयोलोजी, ५
७६ ३६-१ ३६-७६

९ ५५/०७६-७७ आ.प्र.
प्रिुख प्रिासन अविकृत, प्रिासन , सािान्य 

प्रिासन, ९ ख
२ ५५-१ ५५-२

१० ५६/०७६-७७ आ.प्र.
प्रिासन अविकृत, प्रिासन, सािान्य प्रिासन, 

८ क
२ ५६-१ ५६-२

११ ४७/०७६-७७ आ.प्र.
िररष्ठ प्रविक्षण सहायक, नवससङ्ग प्रावज्ञक, 

नवससङ्ग, ८
२ ४७-१ ४७-२

१२ ३८-३९/०७६-७७
खुला तथा 

िवहला

वस. पुस्तकालय सहायक, प्राविविक, 

पुस्तकालय, ५
३९ ३८-१ ३८-४१

१३ ५१/०७६-७७ आ.प्र. स्टाफ नसस, प्राविविक, नवससङ्ग, ६ ५० ५१-१ ५१-५०

नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान 

संस्थान, सानो भर् याङ्ग 

(Auditorium Complex)

२०७७ पुस १४ गते विनको 

१:०० बजे

२०७७ पुस १५ गते विनको 

१:०० बजे

२०७७ पुस १६ गते विनको 

१:०० बजे

२०७७ पुस १७ गते विनको 

१:०० बजे

नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान 

संस्थान, सानो भर् याङ्ग 

(Auditorium Complex)

२०७७ पुस १६ गते विहानको 

९:०० बजे

२०७७ पुस १७ गते 

विहानको ९:०० बजे

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायासलय, अनािनगर ।
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प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
नलखित परीक्षा नमनत र समय उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

१४ ४८/०७६-७७ आ.प्र. जुवनयर सुपरभाईजर, प्राविविक, नवससङ्ग, ८ ख १ ४८-१ ४८-१

१५ ४९/०७६-७७ आ.प्र. नवससङ्ग इञ्चाजस, प्राविविक, नवससङ्ग, ८ क २ ४९-१ ४९-२

१६ २९/०७६-७७ खुला
पुस्तकालय अविकृत, प्राविविक, पुस्तकालय, 

७
१३ २९-१ २९-१४

१७ २८/०७६-७७ खुला
रेवडयोलोजी टेिोलोवजष्ट, प्राविविक, 

रेवडयोलोजी, ७

२०७७ पुस १९ गते विनको 

१:०० बजे

२०७७ पुस २० गते विनको 

१:०० बजे
३६

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायासलय, अनािनगर ।
२८-१ २८-३६

१८ ४४/०७६-७७ आ.प्र.
सहायक प्राध्यापक, नवससङ्ग प्रावज्ञक, चाइल्ड 

हेल्थ नवससङ्ग, ९ ख
१ ४४-१ ४४-१

१९ ४५/०७६-७७ आ.प्र.
सहायक प्राध्यापक, नवससङ्ग प्रावज्ञक, एडल्ट 

हेल्थ नवससङ्ग, ९ ख
१ ४५-१ ४५-१

२० ४६/०७६-७७ आ.प्र.
सहायक प्राध्यापक, नवससङ्ग प्रावज्ञक, हखिटल 

विडिाईफरी नवससङ्ग, ९ ख
१ ४६-१ ४६-१

२१ ५२/०७६-७७ आ.प्र.
िररष्ठ ल्याब टेखिवसयन, प्राविविक, 

ल्याबोरेटोरी विभाग, ६
५ ५२-१ ५२-५

२२ ५४/०७६-७७ आ.प्र. वस.अ.न.िी, प्राविविक, नवससङ्ग, ४ ३ ५४-१ ५४-३

२०७७ पुस २१ गते विहानको 

९:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७७ पुस २२ गते विहानको 

९:०० बजे

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायासलय, अनािनगर ।

२०७७ पुस २१ गते विनको 

१:०० बजे

२०७७ पुस २२ गते विनको 

१:०० बजे

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायासलय, अनािनगर ।

२०७७ पुस १९ गते विहानको 

९:०० बजे

२०७७ पुस २० गते विहानको 

९:०० बजे

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायासलय, अनािनगर ।
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प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
नलखित परीक्षा नमनत र समय उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

द्रष्टब्यः 

१.  परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुसअवघ उमे्मििारले  िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यानिटाइजर र िािेपािी सिेत वलई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको सिय भन्दा एक घण्टा अिावै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पनेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा भेला हने, कुराकानी गने गनुस हाँिैन । 

५.   परीक्षाथीले उत्तरपुखस्तकािा लेखखसके पश्चात बााँकी रहेको उत्तरपुखस्तकाको िाली स्थाि स्वयंले काटी बुझाउनु पनेछ ।

६.   परीक्षाथीले उत्तरपुखस्तका बुझाउाँिा आफ्नो उत्तरपुखस्तका गन्ती गरी उत्तरपुखिका िुझाएको हिाक्षर गरी बावहर जानु पनेछ।

७.   परीक्षािा खवटएका जनिखक्तले विएको वनिेिनको पूणस पालना गनुस पनेछ ।

नारायणप्रसाद ज्ञवाली

उपसचिवशाखा अचिकृत

१. उमे्मदवारले उत्तरपुखिकामा कालो मसी भएको डटपेि/कलम मात्र प्रयोि ििुफपिेछ ।

३. परीक्षा भविमा झोला, मोिाइल र्ोि तथा अन्य इलोक्ट्र ोनिक्स नडभाइसहरु लैजाि निषेर् िररएको छ ।

४. परीक्षा संचालि हुिे नदि अप्रत्यानशत नवदा पिफ िएमा पनि आयोिको पूवफ सूचिा नविा निर्ाफररत परीक्षा कायफक्रम स्थनित हुिे छैि ।

५. विुित िहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अङ््गरेजी िुलो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D लेखिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता नदइिे छ ।

६. परीक्षामा सम्बखन्धत निकायिाट जारी भएको प्रवेश पत्र संिै आफ्िो िािररकता वा िेपाल सरकारिाट जारी भएको र्ोटो समेतको कुिै पररचयपत्र अनिवायफ रुपमा नलई आउिु पिेछ ।

कोनभड - १९ संक्रमणको समयमा सुरनक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि नदिुपिे थप नवषयहरु

राजु सत्याल

२. प्रवेश पत्र नविा कुिै पनि उमे्मदवारवालाई परीक्षामा सखम्मनलत ििराइिे हुुँदा प्रवेशपत्र अनिवायफ रुपमा साथमा नलई परीक्षा संचालि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अिावै परीक्षा भविमा आइपुगु्नपिेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिास, बावहर वनस्काँ िा र िौचालय प्रयोग गनुस पिास वभडभाड नगररकन २ (दुई) नमटरको दूरी कायम िरी क्रिैसाँग तोवकएको स्थानिा 

जानुपनेछ ।
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