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सचूना नं. ३८५/०७८-७९ 

 

परीक्षा केन्द्र तोककएको सूचना 

आयोगको वार्षिक कायितार्िका बमोर्िम आ.व. २०७८।७९ मा  र्बज्ञापन प्रकाशन भएका र्वर्भन्न सेवा, समूह, शे्रणी तथा तहका र्वर्भन्न पदका 

प्रर्तयोर्गतात्मक र्िखित परीक्षा आयोगको र्नणियानुसार नेपाि सरकारिे तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको 

र्वशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (संशोधन सर्हत) बमोर्िम सञ्चािन गने गरी देहाय अनुसार परीक्षा 

केन्द्र तोकी परीक्षा सञ्चािन हुने भएकोिे सम्बखन्धत सबैको िानकारीको िार्ग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । कोर्भड १९ संक्रमण भएका 

उमे्मदवारहरूको िार्ग अिग परीक्षा केन्द्र रहने हुुँदा परीक्षा शुरू हुनुभन्दा १ (र्दन) अगावै आयोगको परीक्षा सञ्चािन शािामा अर्नवायि रूपमा 

िानकारी र्दनु पनेछ ।  

 

रा.प. प्रथम शे्रणी (अप्राविविक), सहसविि िा सो सरह आ.प्र. तर्फ  
प्रथम र वितीय (संयुक्त) पत्रको परीक्षा कायफक्रम 

क्र.सं. र्वज्ञापन नम्बर सेवा, समूह, उप-समूह 
परीक्षा र्मर्त 

प्रथम पत्र र्ितीय पत्र 

१ 16651-16651/2078-79 (आ.प्र.) न्याय, न्याय 

२०७८।०८।२८ र्दनको 

१:०० बिे 

२०७८।०८।२९ 

र्दनको १:०० बिे 

२ 16652-16652/2078-79 (आ.प्र.) न्याय, कानून 

३ 16653-16653/2078-79 (आ.प्र.) न्याय, सरकारी वर्कि  

४ 16654-16654/2078-79 (आ.प्र.) प्रशासन 

५ 16655-16655/2078-79 (आ.प्र.) िेिापरीक्षण  

 

प्रथम र वितीय (संयुक्त) पत्रको परीक्षा केन्द्र 

मास्टर आइडी परीक्षा केन्द्र 

देखि सम्म  

1635 11983 श्री एखम्बसन किेि, मध्यबानेश्वर 

11984 1064340 श्री िोक सेवा आयोग, अनामनगर 

 

 

तृतीय पत्रको परीक्षा कायफक्रम र परीक्षा केन्द्र 

क्र.सं. सेवा, समूह 
परीक्षा र्मर्त 

तृतीय पत्र 

मास्टर आइडी 
परीक्षा केन्द्र 

देखि सम्म 

१ न्याय, न्याय 
२०७८।०९।०१ गते 

र्दनको १:०० बिे 
सबै श्री िोक सेवा आयोग, अनामनगर २ न्याय, कानून 

३ न्याय, सरकारी वर्कि  

४ 
प्रशासन 

२०७८।०९।०२ 

र्दनको १:०० बिे 

1635 266669 श्री एखम्बसन किेि, मध्यबानेश्वर 

५ 266736 1064340 श्री िोक सेवा आयोग, अनामनगर 

६ िेिापरीक्षण  
२०७८।०९।०३ 

र्दनको १:०० बिे 
सबै श्री िोक सेवा आयोग, अनामनगर 
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रा.प. प्रथम शे्रणी (अप्राविविक), सहसविि िा सो सरह खुला/समािेशी तर्फ  

प्रथम र वितीय (संयुक्त) पत्रको परीक्षा कायफक्रम 

क्र.सं. र्वज्ञापन नम्बर सेवा, समूह, उप-समूह 
परीक्षा र्मर्त 

प्रथम पत्र र्ितीय पत्र 

१ 16656-16659/2078-79 (िुिा/समावेशी) प्रशासन 
२०७८।०९।०४ र्दनको 

१:०० बिे 

२०७८।०९।०५ 

र्दनको १:०० बिे 
२ 16660-16660/2078-79 (िुिा) िेिापरीक्षण  

३ 16683-16683/2078-79 (मधेसी) पुनः  र्वज्ञापन न्याय, सरकारी वर्कि 

 

प्रथम र वितीय (संयुक्त) पत्रको परीक्षा केन्द्र 

क्र.सं. 
मास्टर आइ.डी. 

परीक्षा केन्द्र 
देखि सम्म 

१ 1232 9061 श्री बानेश्वर क्याम्पस, शाखिनगर (क) 

२ 9062 10503 श्री बानेश्वर क्याम्पस, शाखिनगर (ि) 

३ 10504 12225 श्री मेगा किेि, बबरमहि 

४ 12226 267210 श्री एखम्बसन किेि, मध्यबानेश्वर (क) 

५ 267211 458037 श्री एखम्बसन किेि, मध्यबानेश्वर (ि) 

६ 458038 641279 श्री साउथ वेष्टनि से्टट किेि, बसुन्धरा 

७ 641280 863481 श्री के. एण्ड के. इन्टरनेशनि किेि, नयाुँ बानेश्वर 

८ 863482 1064529 श्री िोक सेवा आयोग, अनामनगर 

 

तृतीय पत्रको परीक्षा कायफक्रम र परीक्षा केन्द्र 

क्र.सं. सेवा 
परीक्षा र्मर्त 

तृतीय पत्र 

मास्टर आइ.डी. परीक्षा केन्द्र 

देखि सम्म  

१ 

प्रशासन 
२०७८।०९।०६ गते 

र्दनको १:०० बिे 

1232 9067 श्री बानेश्वर क्याम्पस, शाखिनगर (क) 

२ 9068 10523 श्री बानेश्वर क्याम्पस, शाखिनगर (ि) 

३ 10524 12337 श्री मेगा किेि, बबरमहि 

४ 12338 267273 श्री एखम्बसन किेि, मध्यबानेश्वर (क) 

५ 267274 458128 श्री एखम्बसन किेि, मध्यबानेश्वर (ि) 

६ 458129 861091 श्री साउथ वेष्टनि से्टट किेि, बसुन्धरा 

७ 861092 863676 श्री के. एण्ड के. इन्टरनेशनि किेि, नयाुँ बानेश्वर 

८ 863677 1064529 श्री िोक सेवा आयोग, अनामनगर 

९ िेिापरीक्षण 
२०७८।०९।०७ गते 

र्दनको १:०० बिे 
सबै श्री िोक सेवा आयोग, अनामनगर 

१० न्याय 
२०७८।०९।०८ गते 

र्दनको १:०० बिे 
सबै श्री िोक सेवा आयोग, अनामनगर 
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राजपत्रावित प्रथम शे्रणी (प्राविविक), सहसविि िा सो सरह पदको परीक्षा कायफक्रम र परीक्षा केन्द्र 

क्र.सं. र्वज्ञापन नम्बर सेवा, समूह, उपसमूह 
परीक्षा र्मर्त परीक्षा केन्द्र रोि नम्बर 

प्रथम पत्र र्ितीय पत्र 
 देखि सम्म 

१ 

17153-

17153/2078-79 

(मर्हिा) 

आर्थिक योिना तथा 

तथ्याङ्क 

२०७८।०९।०८ गते 

र्दनको १:०० बिे 

२०७८।०९।०९ गते 

र्दनको १:०० बिे 
श्री िोक सेवा 

आयोग, अनामनगर 

स
बै

 उ
म्म

द
व

ार
 

२ 

17154-

17155/2078-79 

(आ.प्र./मर्हिा) 

इखजिर्नयररङ्ग, र्सर्भि,  

िनरि 

२०७८।०९।१० गते 

र्दनको १:०० बिे 

२०७८।०९।११ गते 

र्दनको १:०० बिे 

३ 

17156-

17157/2078-79 

(आ.प्र./िुिा) 

इखजिर्नयररङ्ग, र्सर्भि,  

हाइवे 

२०७८।०९।१२ गते 

र्दनको १:०० बिे 

२०७८।०९।१३ गते 

र्दनको १:०० बिे 

श्री एखम्बसन 

किेि, 

मध्यबानेश्वर 

४ 

17158-

17158/2078-79 

(आ.प्र.) 

इखजिर्नयररङ्ग, र्सर्भि,  

स्यार्नटरी 

२०७८।०९।१४ गते 

र्दनको १:०० बिे 

२०७८।०९।१५ गते 

र्दनको १:०० बिे 

श्री िोक सेवा 

आयोग, अनामनगर 

५ 

17159-

17159/2078-79 

(आ.प्र.) 

इखजिर्नयररङ्ग, र्सर्भि,  

र्व.एण्ड आ. 

२०७८।०९।१६ गते 

र्दनको १:०० बिे 

२०७८।०९।१७ गते 

र्दनको १:०० बिे 

६ 

17160-

17161/2078-79 

(आ.प्र./मधेसी) 

इखजिर्नयररङ्ग, र्सर्भि,  

इररगेशन 

२०७८।०९।१८ गते 

र्दनको १:०० बिे 

२०७८।०९।१९ गते 

र्दनको १:०० बिे 

७ 

17162-

17162/2078-79 

(िुिा) 

इखजिर्नयररङ्ग, र्सर्भि,  

हाइडर ोपावर 

२०७८।०९।२० गते 

र्दनको १:०० बिे 

२०७८।०९।२१ गते 

र्दनको १:०० बिे 

८ 

17164-

17164/2078-79 

(आ.प्र.) 

इखजिर्नयररङ्ग, एगृ 

इररगेशन 

इखजिर्नयररङ्ग 

२०७८।०९।२४ गते 

र्दनको १:०० बिे 

२०७८।०९।२५ गते 

र्दनको १:०० बिे 

९ 

17165-

17165/2078-79 

(िुिा) 

कृर्ष, मत्स्य 
२०७८।०९।२६ गते 

र्दनको १:०० बिे 

२०७८।०९।२७ गते 

र्दनको १:०० बिे 

१० 

17166-

17167/2078-79 

(आ.प्र./िुिा) 

कृर्ष, िा.पो. एण्ड 

डे.डे. 

२०७८।०९।२८ गते 

र्दनको १:०० बिे 

२०७८।०९।२९ गते 

र्दनको १:०० बिे 

११ 

17168-

17168/2078-79 

(िुिा) 

कृर्ष, िा.पो. तथा 

गु.नी. 

२०७८।०९।३० गते 

र्दनको १:०० बिे 

२०७८।१०।०२ गते 

र्दनको १:०० बिे 

१२ 

17169-

17169/2078-79 

(िुिा) 

वन, िनरि फरेष्टर ी 
२०७८।१०।०३ गते 

र्दनको १:०० बिे 

२०७८।१०।०४ गते 

र्दनको १:०० बिे 

१३ 

17170-

17170/2078-79 

(िुिा) 

वन, स्वायि एण्ड 

वाटर कजिरभेसन 

२०७८।१०।०५ गते 

र्दनको १:०० बिे 

२०७८।१०।०६ गते 

र्दनको १:०० बिे 

१४ 

17171-

17171/2078-79 

(िुिा) 

वन, ने.पा. एण्ड वा.िा. 
२०७८।१०।०७ गते 

र्दनको १:०० बिे 

२०७८।१०।०८ गते 

र्दनको १:०० बिे 

१५ 

17172-

17172/2078-79 

(आ.प्र.) 

र्शक्षा, र्शक्षा प्रशासन 
२०७८।१०।०९ गते 

र्दनको १:०० बिे 

२०७८।१०।१० गते 

र्दनको १:०० बिे 
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स्वास्थ्य सेिा तर्फ  एघार  ंतह 

प्रथम पत्र (संयुक्त) परीक्षा वमवतिः  २०७८।०९।०३ गते विहान ८:३० बजे  परीक्षा केन्द्रिः  श्री लोक सेिा आयोग, अनामनगर 

 

वितीय पत्रिः  परीक्षा कायफक्रम र परीक्षा केन्द्र 

क्र.सं. र्वज्ञापन नम्बर पद सेवा, समूह, उपसमूह 
परीक्षा र्मर्त परीक्षा 

केन्द्र 

रोि नम्बर 

र्ितीय पत्र देखि सम्म 

१ 
17173-17174/2078-

79 (आ.प्र./मर्हिा) 

प्रमुि कन्सले्टन्ट 

नेफ्रोिोर्िष्ट 

स्वास्थ्य, मेर्डर्सन, 

नेफ्रोिोिी 

२०७८।०९।०४ गते 

र्वहान ८:३० बिे 

श्र
ी 
ल

ोक
 से

ि
ा 
आ

य
ोग

, 
अ

न
ाम

न
ग

र
 

स
बै

 उ
म्म

द
ि

ार
 

२ 
17175-17175/2078-

79 (आ.प्र.) 

प्रमुि कन्सले्टन्ट 

कार्डियोिोर्िष्ट 

स्वास्थ्य, मेर्डर्सन, 

कार्डियोिोिी 

२०७८।०९।०५ गते 

र्वहान ८:३० बिे 

३ 
17176-17176/2078-

79 (आ.प्र.) 

प्रमुि कन्सले्टन्ट चेष्ट 

र्डर्िि (र्फर्िर्सयन) 

स्वास्थ्य, मेर्डर्सन, चेष्ट 

र्डर्ििेि 

२०७८।०९।०६ गते 

र्वहान ८:३० बिे 

४ 
17177-17177/2078-

79 (आ.प्र.) 

प्रमुि कन्सले्टन्ट 

ग्याष्टर ो इने्टरोिोर्िष्ट 

स्वास्थ्य, मेर्डर्सन, 

ग्याष्टर ोइने्टरोिोिी 

२०७८।०९।०७ गते 

र्वहान ८:३० बिे 

५ 
17179-17179/2078-

79 (आ.प्र.) 

प्रमुि कन्सले्टन्ट 

सििन 

स्वास्थ्य, सििरी, िनरि 

सििरी 

२०७८।०९।०९ गते 

र्वहान ८:३० बिे 

६ 
17180-17180/2078-

79 (आ.प्र.) 

प्रमुि कन्सले्टन्ट युरो 

सििरी 
स्वास्थ्य, सििरी, यूरो सििरी 

२०७८।०९।१० गते 

र्वहान ८:३० बिे 

७ 
17181-17181/2078-

79 (िुिा) 

प्रमुि कन्सले्टन्ट 

सर्ििकि ग्याष्टर ो 

इने्टरोिोर्िष्ट 

स्वास्थ्य, सििरी, ग्याष्टर ो 

इने्टरोिोर्िकि सििरी 

२०७८।०९।११ गते 

र्वहान ८:३० बिे 

८ 
17182-17183/2078-

79 (आ.प्र./िुिा) 

प्रमुि कन्सले्टन्ट नू्यरो 

सििन 

स्वास्थ्य, सििरी, नू्यरो 

सििरी 

२०७८।०९।१२ गते 

र्वहान ८:३० बिे 

९ 
17184-17184/2078-

79 (आ.प्र.) 

प्रमुि कन्सले्टन्ट 

अथोपेर्डक सििन 

स्वास्थ्य, सििरी, 

अथोपेर्डक सििरी 

२०७८।०९।१३ गते 

र्वहान ८:३० बिे 

१० 
17185-17185/2078-

79 (िुिा) 

प्रमुि कन्सले्टन्ट 

रेर्डयोिोर्िष्ट 

स्वास्थ्य, रेर्डयोिोिी, 

रेर्डयोडाइग्नोर्सस 

२०७८।०९।१४ गते 

र्वहान ८:३० बिे 

११ 
17186-17187/2078-

79 (आ.प्र./िुिा) 

प्रमुि कन्सले्टन्ट 

अप्थिमोिोर्िष्ट 
स्वास्थ्य, अप्थल्मिोिी 

२०७८।०९।१५ गते 

र्वहान ८:३० बिे 

१२ 
17188-17188/2078-

79 (आ.प्र.) 

प्रमुि कन्सले्टन्ट 

इ.एन.टी. सििन 

स्वास्थ्य, 

अटोररनोल्याररङ्गोिोिी 

२०७८।०९।१६ गते 

र्वहान ८:३० बिे 

१३ 
17189-17190/2078-

79 (आ.प्र./आ.ि.) 

प्रमुि कन्सले्टन्ट 

एनेस्थेर्सयोिोर्िष्ट 
स्वास्थ्य, एनेस्थेर्सयोिोिी 

२०७८।०९।१७ गते 

र्वहान ८:३० बिे 

१४ 
17191-17191/2078-

79 (आ.प्र.) 

प्रमुि मेर्डकि 

सुपररटेणे्डन्ट 
स्वास्थ्य, ि.हे.स. 

२०७८।०९।१८ गते 

र्वहान ८:३० बिे 

१५ 
17192-17192/2078-

79 (आ.प्र.) 

प्रमुि कन्सले्टन्ट 

प्याथोिोर्िष्ट 

स्वास्थ्य, प्याथोिोिी, 

िनरि प्याथोिोिी 

२०७८।०९।१९ गते 

र्वहान ८:३० बिे 

१६ 
17193-17193/2078-

79 (आ.प्र.) 

प्रमुि अस्पत्ताि 

नर्सिङ्ग प्रशासक 
स्वास्थ्य, िनरि नर्सिङ्ग 

२०७८।०९।२० गते 

र्वहान ८:३० बिे 

१७ 
17194-17194/2078-

79 (आ.प्र.) 

प्रमुि कन्सले्टन्ट 

डेन्टि सििन 

स्वास्थ्य, डेखन्टर ष्टी, िनरि 

डेखन्टर ष्टर ी 

२०७८।०९।२१ गते 

र्वहान ८:३० बिे 
द्रष्टब्यिः            

१. उमे्मदवारिे उत्तरपुखिकामा कािो मसी भएको डटपेन/किम मात्र प्रयोग गनुिपनेछ ।  

२. प्रवेश पत्र र्वना कुनै पर्न उमे्मदवारवािाई परीक्षामा सखम्मर्ित नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र अर्नवायि रुपमा साथमा र्िई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा 

आइपुगु्नपनेछ ।  

३. परीक्षा भवनमा मोबाइि फोन र्नषेध गररएको छ । 

४. परीक्षा संचािन हुने र्दन अप्रत्यार्शत र्वदा पनि गएमा पर्न आयोगको पूवि सूचना र्वना र्नधािररत परीक्षा कायिक्रम स्थर्गत हुने छैन ।  

५. परीक्षाथीिे परीक्षा केन्द्रमा आउुँदा आफ्नो प्रवेशपत्र सर्हत नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र वा रार्ष्टर य पररचयपत्र वा आफ्नो तखस्वर भएको सरकारी र्नकायबाट िारी भएको अन्य कुनै 

प्रमाणपत्र समेत अर्नवायि रूपमा साथमा र्िई आउनु पनेछ । 

६. परीक्षाथी परीक्षा केन्द्रमा आउुँदा कोर्भड-१९ को संक्रमणिाई मध्यनिर गरी आफ्नो प्रयोिनको िार्ग फेस र्सल्ड/मास्क िगाई साथमा स्यार्नटाइिर समेत र्िई आउनु पनेछ । आफ्नो 

िार्ग र्पउने पानीको प्रबन्ध आुँफै गनुि पनेछ ।  

७. सबै उमे्मदवारहरूिे आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा आयोगको Web Site मा गई र्वद्युतीय माध्यमबाट कोर्भड सम्बन्धी स्वयम् घोषणा फाराम अर्नवायि रूपमा भनुि पनेछ ।  

८. कोर्भड-१९ संक्रर्मत उमे्मदवारहरूको िार्ग र्वशेष परीक्षा केन्द्र कायम गररने भएकोिे त्यिा उमे्मदवारहरूिे आफू संक्रर्मत भएको िानकारी आयोगको टेर्िफोन नम्बर ०१-४७७१४७३ 

(परीक्षा सञ्चािन शािा) मा अर्िम सूचना र्दनु पनेछ ।  

 

वमवतिः  २०७८।०८।०८            (एकनारायण शमाि) 

                     उपसर्चव 


