लोक सेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालि शािा
आ.प्र., िुला र समावेशी प्रनतयोनगतात्मक नलखित परीक्षाको परीक्षा काययक्रम तथा परीक्षा केन्द्र निर्ायरण गररएको सूचिा
निकायः

श्री शहीद गंगालाल रानरिय हृदय
केन्द्र

विज्ञापन प्रकावित विवतिः

२०७६/१०/१०

वल.प. कायिक्रि
प्रकावित विवतिः

२०७७/०८/२४

कोवभड- १९ र्ांक्रिणको कारण स्थवित रिे को केन्द्रको पू िि प्रकावित विज्ञापन अनुर्ार आ.प्र, खुला तथा र्िािेिी तफिको प्रनतयोनगतात्मक नलखित परीक्षा काययक्रम तथा परीक्षा केन्द्र दे िाय बिोविि
कायि िररएको हुँ दा र्म्बन्धित र्बैको िानकारीका लावि यो र्ूचना प्रकावित िररएको छ ।
क्र.सं.

१

निज्ञापि िं.

३७/०७६/७७

नकनसम

आ.प्र.

पद, सेवा, समूह /उपसमूह / तह

कन्सल्ट्यान्ट कावडि योलोविष्ट, प्राविविक,
िेवडकल, कावडि योलोिी, रािपत्ाांवकत प्रथि (ख)

२

३८/०७६/७७

आ.प्र.

िररष्ठ ल्याब टे क्नोलोविष्ट, प्राविविक, िेवडकल,
प्याथोलोिी, रािपत्ाांवकत तृतीय (क)

३

३९/०७६/७७

आ.प्र.

िररष्ठ स्टाफ नर्ि, प्राविविक, िेवडकल, नवर्िङ,
रािपत् अनांवकत प्रथि (क)

४

४६/०७६/७७

िविला

िररष्ठ स्टाफ नर्ि, प्राविविक, िेवडकल, नवर्िङ,
रािपत् अनांवकत प्रथि (क)

५

४०/०७६/७७

िविला

रविष्टरार कावडि याक र्ििरी, प्राविविक, िेवडकल,
कावडि योभास्कुलर र्ििरी, रािपत्ाांवकत वितीय
(ख)

६

४३/०७६/७७
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खुला

प्रिार्कीय अविकृत, प्रिार्न, प्रिार्न,
प्रिार्न, रािपत्ाांवकत तृतीय (ख)

नलखित परीक्षा नमनत र समय
प्रथम पत्र

नितीय पत्र

२०७७ पुर् २३ िते
वििानको ९:०० बिे

२०७७ पुर् २४ िते
वििानको ९:०० बिे

उम्मे दवार
संख्या

२

-

३३

-

१७२

२
२०७७ पुर् २४ िते
वदनको १:०० बिे

२०७७ पुर् २५ िते
वदनको १:०० बिे
४९
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दे खि

सम्म

१

२

१

२

१

३३

१

१७२

१

२

१

४९

श्री लोक र्ेिा आयोि केन्द्रीय
कायािलय, अनािनिर ।
२

२०७७ पुर् २३ िते
वदनको १:०० बिे
(र्ांयुक्त पत्)

रोल िं.

परीक्षा केन्द्र

नेपाली र्ेना स्वास्थ्य विज्ञान
र्ांस्थान, र्ानो भर्याङ्ग (Basic
Science Complex)

नेपाली र्ेना स्वास्थ्य विज्ञान
र्ांस्थान, र्ानो भर्याङ्ग (Basic
Science Complex)

क्र.सं.

निज्ञापि िं.

नकनसम

पद, सेवा, समूह /उपसमूह / तह

७

४८/०७६/७७

खुला

र्ब ओभरवर्यर, प्राविविक, इविवनयररङ,
इलेन्धररकल, रािपत् अनांवकत वितीय

८

४२/०७६/७७

िविला

पे वडयावटर क रविष्टरार कावडि योलोिी, प्राविविक,
िेवडकल, कावडि योलोिी, रािपत्ाांवकत वितीय (ख)

९

४७/०७६/७७

आ.ि.

प्रिार्न उप र्िायक, प्रिार्न, प्रिार्न,
प्रिार्न, रािपत् अनांवकत वितीय

१०

४५/०७६/७७

िविला

वर्ष्टर, प्राविविक, िेवडकल, नवर्िङ, रािपत्ाांवकत
तृतीय (ख)

११

४१/०७६/७७

खुला

रविष्टरार कावडि योलोिी, प्राविविक, िेवडकल,
कावडि योलोिी, रािपत्ाांवकत विवतय (ख)

१२

४४/०७६/७७

खुला

िेवडकल रे कडि अविकृत, प्रिार्न, प्रिार्न,
प्रिार्न, रािपत्ाांवकत तृतीय (ख)

SGHC_Exm_Scheduling

नलखित परीक्षा नमनत र समय
प्रथम पत्र

नितीय पत्र

२०७७ पुर् २५ िते
वििानको ९:०० बिे

-

२०७७ पुर् २६ िते
वििानको ९:०० बिे

२०७७ पुर् २७ िते
वििानको ९:०० बिे

उम्मे दवार
संख्या

परीक्षा केन्द्र

२४

श्री लोक र्ेिा आयोि केन्द्रीय
कायािलय, अनािनिर ।

५

श्री लोक र्ेिा आयोि केन्द्रीय
कायािलय, अनािनिर ।

२०
२०७७ पुर् २६ िते
वदनको १:०० बिे

२०७७ पुर् २७ िते
वदनको १:०० बिे

२०७७ पुर् २८ िते
वििानको ९:०० बिे

२०७७ पुर् २९ िते
वििानको ९:०० बिे

६८

१५

२
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नेपाली र्ेना स्वास्थ्य विज्ञान
र्ांस्थान, र्ानो भर्याङ्ग (Basic
Science Complex)

श्री लोक र्ेिा आयोि केन्द्रीय
कायािलय, अनािनिर ।

रोल िं.
दे खि

सम्म

१

२४

१

५

१

२०

१

६८

१

१५

१

२

क्र.सं.

निज्ञापि िं.

नकनसम

पद, सेवा, समूह /उपसमूह / तह

नलखित परीक्षा नमनत र समय
प्रथम पत्र

नितीय पत्र

उम्मे दवार
संख्या

दे खि

द्ररब्यः
१. उम्मे दवारले उत्तरपुखिकामा कालो मसी भएको डटपेि/कलम मात्र प्रयोग गिुयपिेछ ।
२. प्रवेश पत्र नविा कुिै पनि उम्मे दवारवालाई परीक्षामा सखम्मनलत िगराइिे हुुँ दा प्रवेशपत्र अनिवायय रुपमा साथमा नलई परीक्षा संचालि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भविमा आइपुग्नुपिेछ ।
३. परीक्षा भविमा झोला, मोिाइल फोि तथा अन्य इलोक्ट्ि ोनिक्स नडभाइसहरु लैजाि निषेर् गररएको छ ।
४. परीक्षा संचालि हुिे नदि अप्रत्यानशत नवदा पिय गएमा पनि आयोगको पूवय सूचिा नविा निर्ायररत परीक्षा काययक्रम स्थनगत हुिे छै ि ।
५. विुगत िहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अङ्ग् रेजी िु लो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D लेखिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता नदइिे छ ।
६. परीक्षामा सम्बखित निकायिाट जारी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्िो िागररकता वा िेपाल सरकारिाट जारी भएको फोटो समेतको कुिै पररचयपत्र अनिवायय रुपमा नलई आउिु पिेछ ।
कोनभड - १९ संक्रमणको समयमा सुरनक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि नदिुपिे थप नवषयहरु

१. परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि िनुिअवि उम्मे दिारले िाक्स लिाई आफ्नो प्रयोिनको लावि स्यानिटाइजर र िािेपािी र्िेत वलई आउनु पनेछ।
२. परीक्षाथी परीक्षाको लावि तोवकएको र्िय भन्दा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रिा आइपु ग्नु पनेछ ।
३. परीक्षाथीिरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि िदाि , बाविर वनस्कुँदा र िौचालय प्रयोि िनुि पदाि वभडभाड निररकन २ (दु ई) नमटरको दू री कायम गरी क्रिैर्ुँि तोवकएको स्थानिा
िानुपनेछ ।
४. परीक्षाथीिरु र्िूििा भेला हने , कुराकानी िने िनुि हुँ दैन ।
५. परीक्षाथीले उत्तरपुन्धिकािा लेन्धखर्के पश्चात बाुँकी रिे को उत्तरपुन्धिकाको िाली स्थाि स्वयंले काटी बुझाउनु पनेछ ।
६. परीक्षाथीले उत्तरपुन्धिका बुझाउुँ दा आफ्नो उत्तरपुन्धिका िन्ती िरी उत्तरपुखिका िुझाएको हिाक्षर िरी बाविर िानु पनेछ।
७. परीक्षािा खवटएका िनिन्धक्तले वदएको वनदे िनको पू णि पालना िनुि पनेछ ।

राजु सत्याल
शाखा अधिकृत
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नारायणप्रसाद ज्ञवाली
उपसधिव
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रोल िं.

परीक्षा केन्द्र

सम्म

