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राजपत्र अनौंककत कितीर् शे्रणी र नेपाल स्वास्थ्य सेवा, च थो तहका कवकिन्न प्राकवकिक पदहरुको कलखित परीक्षाको परीक्षा िवन 

कार्म गररएको सूचना 

सूचना नौं. ६५।०७९-८०, कमकत २०७९।०५।०८ गते 

लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौँ कायाालयको तपससलका ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह, राजपत्र अनंवकत द्वितीय शे्रणी र नेपाल स्वास््य सेवाका सहायक चौथो 
तहका पदहरुमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट 
स्वीकृत संक्रमणको ववशषे अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७७ (संशोधन सवहत) को पालना गने गराउने गरी सनम्न समसत र समयमा 
सनम्नानसुारका परीक्षा भवनहरुमा सलखखत परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्द्धत सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ। काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी 
दरखास्त स्वीकृत भएका बाहेक अन्द्यत्र परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइान ेछैन। साथै तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्द्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पसन 
उम्मेदवारहरुलाई सखम्मसलत गराइने छैन। तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुन्द्दा कखम्तमा १ (एक) घण्टा अगावै पगु्न ुपनेछ।परीक्षाथीहरूले असनवाया रूपमा पालना 
गनुापने ववषयहरू रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेख गररएको छ। 

कलखित परीक्षा कार्ाक्रम तथा परीक्षा िवन 
 

क्र. 
सं. 

वव.नं. 
पद, सेवा समूह, 

उपसमूह, शे्रणी/तह 
परीक्षा समसत, समय, अवसध र प्रणाली उम्मेद वारहरुको  

रोल नं.  
संख्या परीक्षा भवन 

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र 

१. 
१२०७५-१२०७७/०७८-७९ 

(खलुा तथा समावेशी) 
असमन, इखन्द्जसनयररङ, सभे, 

रा.प.अनं. द्वितीय 

२०७९।०५।२२ गते, 
द्वदनको २:०० बजे, 
वस्तगुत बहबैुकखल्पक, 

(४५ समनेट) 

२०७९।०५।२२ गते, 
द्वदनको ३:१५ बजे, 

ववषयगत, 
(२ घण्टा १५ समनेट) 

३१०००१ देखख 
३१०१७० सम्म र 
त्यसपसछ क्रमश: रोल 
नं. कायम हनेु सबै 

१७० जना 
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं 

कायाालय, अनामनगर 

२. 
१२०९४-१२०९७/०७८-७९ 

(आ.प्र., खलुा तथा समावेशी) 

सहायक कम््यटुर 
अपरेटर, ववववध, रा.प.अनं. 

द्वितीय 

२०७९।०५।२३ गते, 
द्वदनको २:०० बजे, 
वस्तगुत बहबैुकखल्पक, 

(४५ समनेट) 

२०७९।०५।२३ गते, 
द्वदनको ३:१५ बजे, 

ववषयगत, 
(२ घण्टा १५ समनेट) 

३१०००१ देखख 
३१०२०० सम्म 

२०० जना 
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं 
कायाालय (क), अनामनगर 

३१०२०१ देखख 
३१०४३० सम्म र 
त्यसपसछ क्रमश: रोल 
नं. कायम हनेु सबै 

२३० जना 
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं 
कायाालय (ख), अनामनगर 
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क्र. 
सं. 

वव.नं. 
पद, सेवा समूह, 

उपसमूह, शे्रणी/तह 
परीक्षा समसत, समय, अवसध र प्रणाली उम्मेद वारहरुको  

रोल नं.  
संख्या परीक्षा भवन 

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र 

३. १२०८२/०७८-७९ (आ.ज.) 
अ.हे.व., स्वास््य, हेल्थ 
ईन्द्स्पेक्सन, सहायक चौथो 

२०७९।०५।२४ गते, 
द्वदनको २:०० बजे, 
वस्तगुत बहबैुकखल्पक, 

(४५ समनेट) 

२०७९।०५।२४ गते, 
द्वदनको ३:१५ बजे, 

ववषयगत, 
(२ घण्टा १५ समनेट) 

३१०००१ देखख 
३१००३१ सम्म र 
त्यसपसछ क्रमश: रोल 
नं. कायम हनेु सबै 

३१ जना  
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं 

कायाालय, अनामनगर 

४. १२०७१/०७८-७९ (मधेशी) 

नायव मौसम ववज्ञान 
सहायक, इखन्द्जसनयररङ, 
मेटेररयोलोजी, रा.प.अनं. 

द्वितीय 

२०७९।०५।२७ गते, 
द्वदनको २:०० बजे, 
वस्तगुत बहबैुकखल्पक, 

(४५ समनेट) 

२०७९।०५।२७ गते, 
द्वदनको ३:१५ बजे, 

ववषयगत, 
(२ घण्टा १५ समनेट) 

३१०००१ देखख 
३१०००८ सम्म र 
त्यसपसछ क्रमश: रोल 
नं. कायम हनेु सबै 

८ जना  
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं 

कायाालय, अनामनगर 

५. १२०८१/०७८-७९(खलुा) 
हेड विल्ड अससषे्टन्द्ट, वन, 
वोटानी, रा.प.अनं. द्वितीय 

२०७९।०५।२८ गते, 
द्वदनको २:०० बजे, 
वस्तगुत बहबैुकखल्पक, 

(४५ समनेट) 

२०७९।०५।२८ गते, 
द्वदनको ३:१५ बजे, 

ववषयगत, 
(२ घण्टा १५ समनेट) 

३१०००१ देखख 
३१०१४६ सम्म र 
त्यसपसछ क्रमश: रोल 
नं. कायम हनेु सबै 

१४६ जना 
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं 

कायाालय, अनामनगर 

६. 
१२०७२-१२०७४/०७८-७९ 

(आ.प्र., खलुा, समावेशी) 

नायव प्राववसधक सहायक,  
इखन्द्जसनयररङ, केमेष्ट्री, 
रा.प.अनं. द्वितीय 

२०७९।०५।३० गते, 
द्वदनको २:०० बजे, 
वस्तगुत बहबैुकखल्पक, 

(४५ समनेट) 

२०७९।०५।३० गते, 
द्वदनको ३:१५ बजे, 

ववषयगत, 
(२ घण्टा १५ समनेट) 

३१०००१ देखख 
३१००५४ सम्म र 
त्यसपसछ क्रमश: रोल 
नं. कायम हनेु सबै 

५४ जना 
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं 

कायाालय, अनामनगर 

७. १२०७०/०७८-७९(मवहला) 
सससनयर समस्त्री,  

इखन्द्जसनयररङ, मेट्रोलोजी, 
रा.प.अनं. द्वितीय 

२०७९।०५।३१ गते, 
द्वदनको २:०० बजे, 
वस्तगुत बहबैुकखल्पक, 

(४५ समनेट) 

२०७९।०५।३१ गते, 
द्वदनको ३:१५ बजे, 

ववषयगत, 
(२ घण्टा १५ समनेट) 

३१०००१ देखख 
३१००१२ सम्म र 
त्यसपसछ क्रमश: रोल 
नं. कायम हनेु सबै 

१२ जना 
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं 

कायाालय, अनामनगर 

८. १२०७८/०७८-७९(आ.ज.) 
नायव पश ुसेवा प्राववसधक, 
कृवष, ला.पो. एण्ड डे.डे., 

रा.प.अनं. द्वितीय 

२०७९।०६।०१ गते, 
द्वदनको २:०० बजे, 
वस्तगुत बहबैुकखल्पक, 

(४५ समनेट) 

२०७९।०६।०१ गते, 
द्वदनको ३:१५ बजे, 

ववषयगत, 
(२ घण्टा १५ समनेट) 

३१०००१ देखख 
३१००९७ सम्म र 
त्यसपसछ क्रमश: रोल 
नं. कायम हनेु सबै 

९७ जना 
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं 

कायाालय, अनामनगर 
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क्र. 
सं. 

वव.नं. 
पद, सेवा समूह, 

उपसमूह, शे्रणी/तह 
परीक्षा समसत, समय, अवसध र प्रणाली उम्मेद वारहरुको  

रोल नं.  
संख्या परीक्षा भवन 

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र 

९. १२०८०/०७८-७९(मवहला) 

नायव पश ुस्वास््य 
प्राववसधक, कृवष, 

भेटेररनरी, रा.प.अनं. 
द्वितीय 

२०७९।०६।०१ गते, 
द्वदनको २:०० बजे, 
वस्तगुत बहबैुकखल्पक, 

(४५ समनेट) 

२०७९।०६।०१ गते, 
द्वदनको ३:१५ बजे, 

ववषयगत, 
(२ घण्टा १५ समनेट) 

३१०००१ देखख 
३१००८७ सम्म र 
त्यसपसछ क्रमश: रोल 
नं. कायम हनेु सबै 

८७ जना 
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं 

कायाालय, अनामनगर 

10. १२०७९/०७८-७९(मधेशी) 
नायव प्राववसधक सहायक, 
कृवष, बाली संरक्षण, 
रा.प.अनं. द्वितीय 

२०७९।०६।०२ गते, 
द्वदनको २:०० बजे, 
वस्तगुत बहबैुकखल्पक, 

(४५ समनेट) 

२०७९।०६।०२ गते, 
द्वदनको ३:१५ बजे, 

ववषयगत, 
(२ घण्टा १५ समनेट) 

३१०००१ देखख 
३१००८७ सम्म र 
त्यसपसछ क्रमश: रोल 
नं. कायम हनेु सबै 

८७ जना 
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं 

कायाालय, अनामनगर 

11. १२०६८/०७८-७९(मधेशी) 
्लम्वर, इखन्द्जसनयररङ, 
सससभल, स्यासनटरी, 
रा.प.अनं. द्वितीय 

२०७९।०६।०३ गते, 
द्वदनको २:०० बजे, 
वस्तगुत बहबैुकखल्पक, 

(४५ समनेट) 

२०७९।०६।०३ गते, 
द्वदनको ३:१५ बजे, 

ववषयगत, 
(२ घण्टा १५ समनेट) 

३१०००१ देखख 
३१००५४ सम्म र 
त्यसपसछ क्रमश: रोल 
नं. कायम हनेु सबै 

५४ जना 
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं 

कायाालय, अनामनगर 

12. १२०६९/०७८-७९(दसलत) 
मेकासनक्स, इखन्द्जसनयररङ, 

मेकासनकल, ज.मे., 
रा.प.अनं. द्वितीय 

२०७९।०६।०४ गते, 
द्वदनको २:०० बजे, 
वस्तगुत बहबैुकखल्पक, 

(४५ समनेट) 

२०७९।०६।०४ गते, 
द्वदनको ३:१५ बजे, 

ववषयगत, 
(२ घण्टा १५ समनेट) 

३१०००१ देखख 
३१००१६ सम्म र 
त्यसपसछ क्रमश: रोल 
नं. कायम हनेु सबै 

१६ जना 
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं 

कायाालय, अनामनगर 

13. 
१२०८५-१२०८८/०७८-७९ 

(आ.प्र., खलुा, समावेशी) 

मरुण सहायक, खशक्षा, 
मरुण, मरुण व्यवस्थापन, 

रा.प.अनं. द्वितीय 

२०७९।०६।०५ गते, 
द्वदनको २:०० बजे, 
वस्तगुत बहबैुकखल्पक, 

(४५ समनेट) 

२०७९।०६।०५ गते, 
द्वदनको ३:१५ बजे, 

ववषयगत, 
(२ घण्टा १५ समनेट) 

३१०००१ देखख 
३१००६३ सम्म र 
त्यसपसछ क्रमश: रोल 
नं. कायम हनेु सबै 

६३ जना 
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं 

कायाालय, अनामनगर 

14. १२०९३/०७८-७९(खलुा) 

सब-इलेखक्ट्रकल 
ओभरससयर, संघीय संसद, 

प्राववसधक, रा.प.अनं. 
द्वितीय 

२०७९।०६।०६ गते, 
द्वदनको २:०० बजे, 
वस्तगुत बहबैुकखल्पक, 

(४५ समनेट) 

२०७९।०६।०६ गते, 
द्वदनको ३:१५ बजे, 

ववषयगत, 
(२ घण्टा १५ समनेट) 

३१०००१ देखख 
३१००८४ सम्म र 
त्यसपसछ क्रमश: रोल 
नं. कायम हनेु सबै 

८४ जना 
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं 

कायाालय, अनामनगर 
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क्र. 
सं. 

वव.नं. 
पद, सेवा समूह, 

उपसमूह, शे्रणी/तह 
परीक्षा समसत, समय, अवसध र प्रणाली उम्मेद वारहरुको  

रोल नं.  
संख्या परीक्षा भवन 

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र 

15. 
१२०९०-१२०९२/०७८-७९ 

(खलुा, समावेशी) 

प्रेस टेखक्नससयन, संघीय 
संसद, खशक्षा तथा मरुण, 

रा.प.अनं. द्वितीय 

२०७९।०६।०७ गते, 
द्वदनको २:०० बजे, 
वस्तगुत बहबैुकखल्पक, 

(४५ समनेट) 

२०७९।०६।०७ गते, 
द्वदनको ३:१५ बजे, 

ववषयगत, 
(२ घण्टा १५ समनेट) 

३१०००१ देखख 
३१००५५ सम्म र 
त्यसपसछ क्रमश: रोल 
नं. कायम हनेु सबै 

५५ जना 
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं 

कायाालय, अनामनगर 

16. 
१२०८३-१२०८४/०७८-७९ 

(खलुा, समावेशी) 

जसुनयर मेसडकल रेकडार 
अससषे्टन्द्ट, स्वास््य, 

मेसडकल रेकडसा, सहायक 
चौथो 

२०७९।०६।०८ गते, 
द्वदनको २:०० बजे, 
वस्तगुत बहबैुकखल्पक, 

(४५ समनेट) 

२०७९।०६।०८ गते, 
द्वदनको ३:१५ बजे, 

ववषयगत, 
(२ घण्टा १५ समनेट) 

३१०००१ देखख 
३१००५८ सम्म र 
त्यसपसछ क्रमश: रोल 
नं. कायम हनेु सबै 

५८ जना 
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं 

कायाालय, अनामनगर 

रष्टव्य १M-   

1. आयोगको पूवा सूचना ववना सनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थसगत हनेुछैन।  
2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रर्ोग गननापनेछ । साथै वस्तनगत उत्तरपनखस्तकामा कससाकलम प्रर्ोग गना पाइने छैन ।  
3. वस्तनगत बहुउत्तर(Multiple Choice) िएका प्रश्नको उत्तर लेख्दा अौंगे्रजी ठूलो अक्षर (Capital Letter)मा A, B, C, D लेखिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता कदइनेछ।  

4. काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका बाहेक अन्द्यत्र परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छैन। 

5. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल िोन र अन्द्य इलेक्ट्रोसनक सडभाइसहरु लैजान सनषधे गररएको छ।वस्तगुत परीक्षामा क्याल्कुलेटर प्रयोग गना पाइने छैन ।  
6. प्रवेश पत्र ववना कुनै पसन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सखम्मसलत नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र असनवाया रूपमा साथमा सलइा परीक्षा संचालन हनुभुन्द्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै 

परीक्षा भवनमा आइपगु्नपुनेछ। 

7. परीक्षामा प्रवेश-पत्र सुँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको िोटो समेतको कुनै पररचयपत्र असनवाया रूपमा सलइा आउनपुनेछ । 

रष्टव्य २M- कोसभड-१९ संक्रमणबाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले असनवाया पालना गनुापने थप ववषयहरू 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अखघ उम्मेदवार स्वयंले कखम्तमा माक्स, स्यासनटाइजर तथा आफ्नो लासग वपउने पानीको असनवाया व्यवस्था गनुा पनेछ । 

2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा र सनस्कदा सभडभाड नगरीकन एकआपसमा भौसतक दूरी कायम गनुा पनेछ । 

3. परीक्षामा खवटएका जनशखिले द्वदएको सनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 
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4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, बावहर सनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा सभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोवकएको स्थानमा जानपुने छ । 

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हनेु, कुराकानी गने गनुा हुुँदैन । 

6. कोसभड-१९ बाट संक्रसमत परीक्षाथीहरूका लासग ववशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँदा संक्रसमत परीक्षाथीले आिू संक्रसमत भएको जानकारी कायाालयको टेसलिोन 
नं. ०१-४७७१९८२ वा मोवाइाल नम्बर 9841777670 वा 9849409409 मा सम्पका  गरी असिम जानकारी द्वदन ुपनेछ। 

 

 

 

 

....................... 
(असभराज डाुँगी) 
शाखा असधकृत 

.......................... 
(लक्ष्मीप्रसाद पराजलुी) 

शाखा असधकृत 

......................... 
(चन्द्रकान्द्त सनरौला) 

उपसखचव 
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