
निकायः विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७९/०२/२९

प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

१ ५८/०७८/७९ खुला
विष्टर, प्राविविक, िेविकल, 

नवििङ्ग, रा.प.तृतीय (ख)

२०७९ अिोज १ गते 

विनको २:०० बजे

२०७९ अिोज २ गते 

विनको २:०० बजे
१८७

श्री लोक िेिा आयोग, 

अनािनगर ।
१ १८७

२ ४३/०७८/७९ आ.प्र.

काविियाक िजिन, प्राविविक, 

िेविकल, काविियोभासू्कलर 

िजिरी, रा.प. वितीय (क)

२ १ २

३ ४४/०७८/७९ आ.प्र.

वपवियावरि क काविियोलोवजष्ट, 

प्राविविक, िेविकल, 

काविियोलोजी , रा.प.वितीय (क)

१ १ १

४ ४७/०७८/७९ आ.प्र.

प्रिािन िहायक, प्रिािन, 

प्रिािन, प्रिािन, रा.प.अन. 

प्रथि (ख)

२००
श्री िगरिाथा िल्टिपल 

कलेज, विल्टिबजार ।
१ २००

५ ६२/०७८/७९ खुला

प्रिािन िहायक, प्रिािन, 

प्रिािन, प्रिािन, रा.प.अनं. 

प्रथि (ख)

१२४
श्री लोक िेिा आयोग, 

अनािनगर ।
२०१ ३२४

२०७९ अिोज २ गते 

वबहानको ८:०० बजे

२०७९ अिोज ३ गते 

वबहानको ८:०० बजे

श्री लोक िेिा आयोग, 

अनािनगर ।

२०७९ अिोज ३ गते 

विनको २:०० बजे 

(िंयुक्त पत्र)

२०७९ अिोज ४ गते 

विनको २:०० बजे (िंयुक्त 

पत्र)

केन्द्रको पूिि प्रकावित विज्ञापन अनुिार आ.प्र., खुला तथा ििािेिी  तर्ि को प्रवतयोवगतात्मक वलल्टखत परीक्षाको  परीक्षा केन्द्र िेहाय बिोवजि वनिािरण गररएको हुँिा िम्बल्टित िबैको

जानकारीका लावग यो िूचना प्रकावित गररएको छ । नमनत २०७९ असोज १३ र १४ गते निहािको ७:३० िजे हुिे गरी निर्ाारण गररएको ल्याि टेक्नोलोनजष्ट तथा रेनियोग्राफर,

रा.प.अिं. प्रथम (ि) को नलखित परीक्षा समय सोही नदि  निहाि ८:०० िजे देखि हुिे गरर परीक्षा कायाक्रम संशोर्ि गररएको छ ।  कोवभि-१९ िंक्रिण भएका उमे्मििारहरुको

लावग वििेष परीक्षा केन्द्र रहने हुँिा परीक्षा िुरु हनभन्दा कम्तीिा ३ (तीन) घण्टा अगािै िहीि गंगालाल रावष्टि य हृिय केन्द्रिा अवनिायि रुपिा जानकारी विनु पनेछ ।

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

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

लोक सेिा आयोग

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालि शािा

आ.प्र., िुला र समािेशी प्रनतयोनगतात्मक नलखित परीक्षाको परीक्षा समय संशोर्ि तथा परीक्षा केन्द्र निर्ाारण गररएको सूचिा

श्री शहीद गंगालाल रानष्टि य हृदय 

केन्द्र

वल.प. कायिक्रि प्रकावित 

विवतिः
२०७९/०५/०९

परीक्षा समय संशोर्ि तथा 

परीक्षा केन्द्र निर्ाारण नमनत : 

२०७९/०५/१६
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प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

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

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

६ ४५/०७८/७९ आ.प्र.
एनेस्थेविष्ट, प्राविविक, िेविकल,  

एनेस्थेविया, रा.प.वितीय (क)

७ ५१/०७८/७९ खुला
एनेस्थेविष्ट, प्राविविक, िेविकल, 

एनेस्थेविया, रा.प.वितीय (क)

८ ४६/०७८/७९ आ.प्र.
प्रिािकीय अविकृत, प्रिािन, 

प्रिािन, प्रिािन, रा.प.तृतीय (ख)
१ १ १

९ ४९/०७८/७९ खुला

रेवियोलोवजष्ट, प्राविविक, 

िेविकल, रेवियोलोजी, 

रा.प.वितीय (क)

१० १ १०

१० ५०/०७८/७९ खुला

काविियोलोवजष्ट, प्राविविक, 

िेविकल, काविियोलोजी, 

रा.प.वितीय (क)

२० १ २०

११ ५३/०७८/७९ िवहला

रवजष्टि ार रेवियोलोजी, प्राविविक, 

िेविकल, रेवियोलोजी, 

रा.प.वितीय (ख)

८ १ ८

१२ ४२/०७८/७९ आ.प्र.

कन्सियान्ट काविियोलोवजष्ट, 

प्रावबविक, िेविकल, 

काविियोलोजी, रा.प. प्रथि (ख)

१३ ४८/०७८/७९ खुला

कन्सियान्ट काविियोलोवजष्ट, 

प्राविविक, िेविकल, 

काविियोलोजी, रा.प.प्रथि (ख)

१९

२०७९ अिोज ५ गते 

विनको २:०० बजे

२०७९ अिोज ६ गते 

विनको २:०० बजे

श्री लोक िेिा आयोग, 

अनािनगर ।

२०७९ अिोज ६ गते 

वबहानको ८:०० बजे

२०७९ अिोज ७ गते 

वबहानको ८:०० बजे

श्री लोक िेिा आयोग, 

अनािनगर ।

२०७९ अिोज ७ गते 

विनको २:०० बजे 

(िंयुक्त पत्र)

२०७९ अिोज ८ गते 

विनको २:०० बजे (िंयुक्त 

पत्र)

९
श्री लोक िेिा आयोग, 

अनािनगर ।
२

७

२०७९ अिोज ४ गते 

वबहानको ८:०० बजे 

(िंयुक्त पत्र)

२०७९ अिोज ५ गते 

वबहानको ८:०० बजे 

(िंयुक्त पत्र)

७
श्री लोक िेिा आयोग, 

अनािनगर ।
१
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प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

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

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

१४ ५२/०७८/७९
खुला तथा 

ििािेिी

रवजष्टि ार, काविियाक िजिन, 

प्राविविक, िेविकल, 

काविियोभासू्कलर िजिरी, 

रा.प.वितीय (ख)

१२ १ १२

१५ ५४/०७८/७९ खुला

रवजष्टि ार, वपवियावरि क 

काविियोलोजी, प्राविविक, 

िेविकल, काविियोलोजी, 

रा.प.वितीय (ख)

१५ १ १५

२००
श्री िनिोहन िेिोररयल 

कलेज, िोह्रखुटे्ट ।
१ २००

२००

श्री पािाङ्ग ल्हािु िेपाि 

िेिोररयल कलेज (+२ ब्लक), 

िािाखुिी  ।

२०१ ४००

२०० श्री नन्दी िा.वि., नक्साल । ४०१ ६००

२००
श्री िहेन्द्र भिन िा.वि., 

िानोगौचरण ।
६०१ ८००

२०० श्री रंगाल िा.वि. रंगाल । ८०१ १०००

२००
श्री क्याल्टियन कलेज, 

गहनापोखरी ।
१००१ १२००

२००
श्री नेिनल कलेज, प्रगवतरोल, 

िुम्बाराही ।
१२०१ १४००

१६ ६१/०७८/७९
खुला तथा 

ििािेिी

स्टार् निि, प्राविविक, िेविकल, 

नवििङ्ग, रा.प.अनं. प्रथि (ख)

२०७९ अिोज ८ गते 

विहानको ८:०० बजे

२०७९ अिोज ९ गते 

विहानको ८:०० बजे

श्री लोक िेिा आयोग, 

अनािनगर ।

२०७९ अिोज १० गते 

विनको १:०० बजे

२०७९ अिोज १०  गते 

वबहानको ११:०० बजे
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प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

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

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

२००
श्री नू्य विवलवनयि कलेज, 

िुकेिारा
१४०१ १६००

४००
श्री रत्नराज्यलक्ष्मी िा.वि., 

िानेश्वर ।
१६०१ २०००

२००
श्री कोलम्बि कलेज, िंखिुल 

िागि, नयाुँ िानेश्वर ।
२००१ २२००

४००
श्री नेपाल िेघा कलेज, 

बबरिहल ।
२२०० २६००

२००
श्री विजय स्मारक िा.वि., 

विल्टििजार ।
२६०० २८००

२००
श्री िगरिाथा िल्टिपल 

कलेज, विल्टिबजार ।
२८०० ३०००

३३६
श्री लोक िेिा आयोग, 

अनािनगर ।
३००१ ३३२६

१७ ५५/०७८/७९
खुला तथा 

ििािेिी

रवजष्टि ार काविियोलोजी, प्राविविक, 

िेविकल, काविियोलोजी, 

रा.प.वितीय (ख)

२५ १ २५

१८ ५६/०७८/७९
खुला तथा 

िवहला

रवजष्टि ार एनेस्थेविया, प्राविविक, 

िेविकल, एनेस्थेविया, 

रा.प.वितीय (ख)

१७ १ १७

६१/०७८/७९
खुला तथा 

ििािेिी
१६

स्टार् निि, प्राविविक, िेविकल, 

नवििङ्ग, रा.प.अनं. प्रथि (ख)

२०७९ अिोज ११ गते 

वबहानको ८:०० बजे

२०७९ अिोज १२ गते 

वबहानको ८:०० बजे

श्री लोक िेिा आयोग, 

अनािनगर ।

२०७९ अिोज १०  गते 

वबहानको ११:०० बजे

२०७९ अिोज १० गते 

विनको १:०० बजे
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प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

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

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

१९ ५७/०७८/७९
खुला तथा 

िवहला

परफु्यजवनष्ट, प्राविविक, िेविकल, 

काविियोभासू्कलर िजिरी, 

रा.प.तृतीय (ख)

२ २ ३

२३० १ २३०

२००
श्री िगरिाथा िल्टिपल कलेज, 

विल्टिबजार ।
२३१ ४३०

२१ ५९/०७८/७९ खुला

ल्याि रेक्नोलोवजष्ट, प्राविविक, 

िेविकल, प्याथोलोजी, रा.प.तृतीय 

(ख)

१२९ १ १२९

२२ ६०/०७८/७९
खुला तथा 

िवहला

रेवियोग्रार्र, प्राविविक, 

िेविकल, रेवियोलोजी, रा.प.अनं. 

प्रथि (ख)

१४१ १ १४१

द्रष्टब्य

ल्याि रेक्नीवियन, प्राविविक, 

िेविकल, प्याथोलोजी, रा.प.अनं. 

प्रथि (ख)

१. उमे्मििारले उत्तरपुल्टिकािा कालो मसी भएको िटपेि/कलम िात्र प्रयोग गनुिपनेछ ।

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मििारलाई परीक्षािा िल्टम्मवलत नगराइने हुँिा प्रिेशपत्र अनििाया रुपमा साथमा नलई परीक्षा संचालि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिनिा आइपुगु्नपनेछ ।

३. परीक्षा भिनिा झोला, मोिाइल फोि तथा अन्य इलोक्ट्ि ोनिक्स निभाइसहरु लैजाि निषेर् गररएको छ ।

४. परीक्षा िंचालन हने विन अप्रत्यावित वििा पनि गएिा पवन आयोगको पूिा सूचिा नििा निर्ााररत परीक्षा कायाक्रम स्थवगत हने छैन ।

५. ििुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)िा  A, B, C, D लेल्टखएको उत्तरलाई िात्र िान्यता विइने छ ।

२० ६३/०७८/७९
खुला तथा 

ििािेिी

७. आयोगबार जारी भएको संक्रमणको निशेष अिस्थामा परीक्षा (सञ्चालि तथा व्यिस्थापि)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो िंिोिन) को पालना गरी परीक्षा िञ्चालन गररनेछ ।

८. परीक्षाथीहरु िबैले आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेिा श्री िहीि गंगालाल रावष्टि य हृिय केन्द्रको िेभ िाइरिा गई विद्यतीय िाध्यिबार कोवभि िम्बिी स्वयि् घोषणा र्ाराि अवनिायि रुपिा भनुिपनेछ ।

९. कोवभि - १९ िंक्रवित उमे्मििारहरुको लावग वििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने भएकोले त्यिा उमे्मििारहरुले आरू् िंक्रवित भएको जानकारी श्री िहीि गंगालाल रावष्टि य हृिय केन्द्रिा अवग्रि रुपिा गराउनु पनेछ ।

६. परीक्षािा िम्बल्टित वनकायबार जारी भएको प्रिेि पत्र िंगै आफ्नो नागररकता िा नेपाल िरकारबार जारी भएको र्ोरो ििेतको कुनै पररचयपत्र अनििाया  रुपिा वलई आउनु पनेछ ।

श्री लोक िेिा आयोग, 

अनािनगर ।

२०७९ अिोज १३ गते 

वबहानको ८:०० बजे

२०७९ अिोज १४ गते 

वबहानको ८:०० बजे

श्री िनिोहन िेिोररयल कलेज, 

िोह्रखुटे्ट ।

२०७९ अिोज ११ गते 

विनको २:०० बजे

२०७९ अिोज १२ गते 

विनको २:०० बजे
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प्रथम पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

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

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.

१.   परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुिअवघ उमे्मििारले  अनििाया रुपमा िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यावनराइजर र खानेपानी ििेत वलई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको ििय भन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिाि , बावहर वनस्कुँ िा र िौचालय प्रयोग गनुि पिाि वभिभाि नगररकन २ (िुई) विररको िूरी कायि गरी क्रिैिुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु ििूहिा भेला हने, कुराकानी गने गनुि हुँिैन । 

५.   परीक्षािा खवरएका जनिल्टक्तले विएको वनिेिनको पूणि पालना गनुि पनेछ ।

उपसचिव

राजु सत्याल प्रकाश गरुुङ

शाखा अचिकृत

कोनभि - १९ संक्रमणको समयमा सुरनक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि नदिुपिे थप निषयहरु
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