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नेऩार स्वास््म सेवाको चौथो तह तथा या.ऩ.अनॊककत द्वितीम शे्रणी (प्राकवधधक) तपा का कवधबन्न ऩदहरूको धरखित ऩयीऺाको ऩयीऺा बवन 
कामभ गरयएको सूचना 

 

सूचना नॊ. ९/०७9-80, धभधत् २०७9/0५/0८ 
 रोक सेवा आमोग जरेश्वय कामाारमको देहामफभोखजभका कवऻाऩन नॊ., सेवा, सभूह, उऩसभूह तथा ऩदको राधग जरेश्वय ऩयीऺा केन्द्र यािी आवेदन स्वीकृत 
बएका सम्ऩूणा उम्भेदवायहरूको प्रधतमोधगतात्भक धरखित ऩयीऺा ऩूवा धनधाारयत कामाक्रभानसुाय धनम्न धभधत, सभम य स्थानभा सञ् चारन हनु ेबएकोरे सम्फखन्द्धत सफैको 
जानकायीका राधग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ। 

ऩयीऺासम्फन्द्धी कामाक्रभ् 

धस.नॊ. कवऻाऩन नम्फय 
ऩद,सेवा,सभूह, 
उऩसभूह,तह,शे्रणी 

धरखित ऩयीऺा धभधत य सभम योर नम्फय ऩयीऺाथी  
सङ्ख्मा 

ऩयीऺा केन्द्र प्रथभ ऩत्र द्वितीम ऩत्र देिी सम्भ 

१ 11422-11423/078-79 
(िरुा तथा सभावेशी) 

अधभन, इखि, सबे 
२०७९ बार २२ गते, 
द्वदनको २:०० फजे 

(45 धभनेट) 

२०७९ बार २२ गते, 
द्वदनको ३:१५ फजे 

(२ घण्टा १5 धभनेट) 

जरेश्वय ऩयीऺा केन्द्र यािी 
दयिास्त स्वीकृत बएका 
सम्ऩूणा उम्भेदवायहरू 

130 
श्री साउथ एधसमन 
क्मा.इ.फो.स्कुर, जरेश्वय केन्द्र 

२ 
11434-11436/078-79 

(िरुा तथा सभावेशी) 
अ.हे.व., स्वास््म, 
हे.इ. 

२०७९ बार २४ गते, 
द्वदनको २:०० फजे 

(45 धभनेट) 

२०७९ बार २४ गते, 
द्वदनको ३:१५ फजे 

(२ घण्टा १5 धभनेट) 

150001 150250 250 
श्री साउथ एधसमन 
क्मा.इ.फो.स्कुर, जरेश्वय केन्द्र 

150251 
फाॉकी सफै 
उम्भेदवाय 

242 
श्री एडबान्द्स रनाय कहभारमन 
इ.फो.स्कुर, जरेश्वय केन्द्र 

३ 
11427-11431/078-79 
(आ.प्र./िरुा तथा सभावेशी) 

धसधनमय गभे 
स्काउट, वन, 
ने.ऩा. एण्ड वा.रा. 

२०७९ बार २6 गते, 
द्वदनको २:०० फजे 

(45 धभनेट) 

२०७९ बार २6 गते, 
द्वदनको ३:१५ फजे 

(२ घण्टा १5 धभनेट) 

जरेश्वय ऩयीऺा केन्द्र यािी 
दयिास्त स्वीकृत बएका 
सम्ऩूणा उम्भेदवायहरू 

205 
श्री साउथ एधसमन 
क्मा.इ.फो.स्कुर, जरेश्वय केन्द्र 

४ 
11417-11418/078-79 

(आ.प्र./िरुा) 
अऩयेटय, इखि, 
भेकाधनकर, धन.उ.स. 

२०७९ बार 30 गते, 
द्वदनको २:०० फजे 

(45 धभनेट) 

२०७९ बार 30 गते, 
द्वदनको ३:१५ फजे 

(२ घण्टा १5 धभनेट) 

जरेश्वय ऩयीऺा केन्द्र यािी 
दयिास्त स्वीकृत बएका 
सम्ऩूणा उम्भेदवायहरू 

37 
श्री रोक सेवा आमोग, जरेश्वय 
केन्द्र 
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धस.नॊ. कवऻाऩन नम्फय 
ऩद,सेवा,सभूह, 
उऩसभूह,तह,शे्रणी 

धरखित ऩयीऺा धभधत य सभम योर नम्फय 
ऩयीऺाथी  
सङ्ख्मा 

ऩयीऺा केन्द्र 

५ 
11419-11421/078-79 
(आ.प्र./िरुा तथा सभावेशी) 

धसधनमय धभस्त्री, 
इखि, भेट्रोरोजी 

२०७९ बार 3१ गते, 
द्वदनको २:०० फजे 

(45 धभनेट) 

२०७९ बार 3१ गते, 
द्वदनको ३:१५ फजे 

(२ घण्टा १5 धभनेट) 

जरेश्वय ऩयीऺा केन्द्र यािी 
दयिास्त स्वीकृत बएका 
सम्ऩूणा उम्भेदवायहरू 

47 
श्री साउथ एधसमन 
क्मा.इ.फो.स्कुर, जरेश्वय केन्द्र 

६ 
11424-11426/078-79 
(आ.प्र./िरुा तथा सभावेशी) 

नामव ऩश ु
सेवा/नामव ऩश ु
स्वास््म प्राकवधधक, 
कृकष, रा.ऩो. एण्ड 
डे.डे./बेटेरयनयी 

२०७९ असोज १ गते, 
द्वदनको २:०० फजे 

(45 धभनेट) 

२०७९ असोज १ गते, 
द्वदनको ३:१५ फजे 

(२ घण्टा १5 धभनेट) 

जरेश्वय ऩयीऺा केन्द्र यािी 
दयिास्त स्वीकृत बएका 
सम्ऩूणा उम्भेदवायहरू 

141 
श्री साउथ एधसमन 
क्मा.इ.फो.स्कुर, जरेश्वय केन्द्र 

७ 
11432-11433/078-79 

(िरुा तथा सभावेशी) 
अ.न.भी., स्वास््म, 
ऩ.हे.न., चौथो तह 

२०७९ असोज २ गते, 
द्वदनको २:०० फजे 

(45 धभनेट) 

२०७९ असोज २ गते, 
द्वदनको ३:१५ फजे 

(२ घण्टा १5 धभनेट) 

जरेश्वय ऩयीऺा केन्द्र यािी 
दयिास्त स्वीकृत बएका 
सम्ऩूणा उम्भेदवायहरू 

147 
श्री साउथ एधसमन 
क्मा.इ.फो.स्कुर, जरेश्वय केन्द्र 

 
 
 

रष्टव्म् 
 प्रवेशऩत्र धफना ऩयीऺाभा सखम्भधरत नगयाइने हुॉदा अधनवामारूऩभा प्रवेश ऩत्र साथभा धरइा ऩयीऺा सञ्चारन हनुबुन्द्दा १ घण्टा अगावै ऩयीऺा केन्द्रभा आइाऩनुुन ुऩनेछ। 
 ऩयीऺाथीरे ऩयीऺा केन्द्रभा आउदा सक्करै नागरयकताको प्रभाणऩत्र वा सयकायी कामाारमफाट जायी बएको पोटोसकहतको कुनै एक सक्करै प्रभाण ऩत्र अधनवामारूऩभा आपूसाथ धरई आउन ु

ऩनेछ। 
 वस्तगुत फहउुत्तय (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तय रे्दा अङ्खरजेी ठूरो अऺय (Capital Letter) भा A, B, C, D भा रेखिएको उत्तयराई भात्र भान्द्मता द्वदइनेछ। 
 उत्तय ऩखुस्तकाभा कारो भसी भात्र प्रमोग गनुाऩनेछ ।  
 ऩयीऺा बवनभा भोवाइर पोन तथा अन्द्म इरेक्ट्रोधनक धडबाइसहरू धनषधे गरयएको छ । 
 तोककएको ऩयीऺा बवन फाहेक अन्द्म ऩयीऺा बवनहरूभा कुनै ऩधन उम्भेदवायराई सखम्भधरत गयाइने छैन । 
 आमोगको ऩूवा सूचना कवना धनधाारयत कामाक्रभ अनसुायको ऩयीऺा स्थधगत हनुे छैन। 
 प्रवेश ऩत्रको प्रधतधरकऩ आवश्मक ऩयेभा आमोगको जरेश्वय कामाारमभा एक द्वदन अगावै सम्ऩका  गनुाऩनेछ । 
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सॊक्रभणको कवशेष अवस्थाभा ऩयीऺा सम्फन्द्धी भाऩदण्ड (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन), २०७७ अनसुाय ऩयीऺाथीरे ऩारना गनुाऩने कवषमहरू् 
 ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवेश गनुाअखघ उम्भेदवाय स्वमभ   रे भाक्स, स्माधनटाइजय तथा आफ्नो राधग िानेऩानीको व्मवस्था गनुाऩने। 
 उम्भेदवायरे ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवेश गदाा य धनस्कदा अनावश्मक धबडबाड नगने। 
 ऩयीऺाभा िकटएका जनशखिरे द्वदएको धनदेशनको ऩूणा ऩारना गनुाऩने। 
 ऩयीऺाथीहरू ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवेश गदाा, फाकहय धनस्कॉ दा, शौचारम प्रमोग गनुाऩदाा धबडबाड नगरयकन दयुी कामभ गयी क्रभसॉगै तोककएको स्थानभा जानऩुने। 
 कोधबड-19 फाट सॊक्रधभत ऩयीऺाथीरे ऩयीऺाभा सखम्भधरत हनुबुन्द्दा एक द्वदन अगावै कामाारमको पोन 044-520147 भा अधनवामा जानकायी गयाउन ुऩनेछ। 

 
 
 

 

 

     
(योशन कुभाय भाझी)                    

नामव सबु्फा 
 

(कुरप्रसाद साऩकोटा) 
उऩसखचव 

(सयेुश फाफ ुखघधभये)                    
शािा अधधकृत 

 


