
  

२०७६/०७/२९

उमे्मदवार संख्या

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म First Second Rank

१ ४३/०७६-७७ खुला
जुनियर लेखा अनिकृत, प्रशासि, आनथिक 

प्रशासि, ७
२० ४३-१ ४३-२०

2 hr 

30 min
3 hr

२ ५३/०७६-७७ आ.प्र.
नस. पुस्तकालय सहायक, प्रानिनिक , 

पुस्तकालय, ५
२ ५३-१ ५३-२ 1 hr

2 hr 30 

min

३ ४४/०७६-७७ आ.प्र.
सहायक प्राध्यापक, िनसिङ्ग प्रानिक, चाइल्ड 

हेल्थ िनसिङ्ग, ९ ख
१ ४४-१ ४४-१ 3 hr 3 hr

४ ४५/०७६-७७ आ.प्र.
सहायक प्राध्यापक, िनसिङ्ग प्रानिक, एडल्ट 

हेल्थ िनसिङ्ग, ९ ख
१ ४५-१ ४५-१ 3 hr 3 hr

५ ४६/०७६-७७ आ.प्र.
सहायक प्राध्यापक, िनसिङ्ग प्रानिक, हस्पिटल 

निडिाईफरी िनसिङ्ग, ९ ख
१ ४६-१ ४६-१ 3 hr 3 hr

६ ५०/०७६-७७ आ.प्र. नसनियर स्टाफ िसि, प्रानिनिक , िनसिङ्ग, ७
२०७७ कानिक १९ गते 

निहािको ८:०० बजे

२०७७ कानिक २० गते 

निहािको ८:०० बजे
२९

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायािलय, अिाििगर ।
५०-१ ५०-२९ 1 hr 3 hr

७ ५५/०७६-७७ आ.प्र.
प्रिुख प्रशासि अनिकृत, प्रशासि , सािान्य 

प्रशासि, ९ ख
२ ५५-१ ५५-२ 3 hr 3 hr

८ ५६/०७६-७७ आ.प्र.
प्रशासि अनिकृत, प्रशासि, सािान्य 

प्रशासि, ८ क
२ ५६-१ ५६-२ 3 hr 3 hr

९ ४७/०७६-७७ आ.प्र.
िररष्ठ प्रनशक्षण सहायक , िनसिङ्ग प्रानिक, 

िनसिङ्ग, ८
२ ४७-१ ४७-२ 3 hr 3 hr

- १००
श्री िििोहि िेिोररयल 

कलेज, सोह्रखुटे्ट ।
४०-१ ४०-१०० 45 min -

१००
श्री एसइए (SEA) इनिनियररङ्ग 

एकेडेिी, थापाथली ।
४०-१०१ ४०-२०० 45 min -

१४१
श्री िहेन्द्र भिि िा.नि., 

सािोगौचरण ।
४०-२०१ ४०-३४१ 45 min -

ल्याब अनसषे्टन्ट, प्रानिनिक , ल्याब, ३

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायािलय, अिाििगर ।

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायािलय, अिाििगर ।

२०७७ कानिक १९ गते 

नििको १:०० बजे

२०७७ कानिक २० गते 

नििको १:०० बजे

timeरोल नं.द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत र समय
क्र.सं. द्विज्ञापन नं. द्विद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

पाटन स्वास्थ्य द्ववज्ञान प्रद्वतष्ठान 

सेवा आयोग

लगनिेल, लद्वलतपुर

लोिसेवा आयोगद्धारा प्रिाद्वित द्वमद्वत २०७७।०६।१५ िो परीक्षा िाययक्रम सम्बन्धी जानिारीिो आधारमा आ.प्र., िुला र समावेिी तर्य िो प्रद्वतयोद्वगतात्मि द्वलखित िाययक्रम द्वनधायरण गररएिो 

सम्बन्धी सूचना

२०७७ कानिक १८ गते 

नििको १:०० बजे

नििापि प्रकानशत निनतिः

कोनभड - १९ संक्रिणको कारण स्थनगत रहेको प्रद्वतष्ठान सेवा आयोगको पूिि प्रकानशत नििापि अिुसार बााँकी रहेका आ.प्र., खुला तथा सिािेशी  तफि को प्रनतयोनगतात्मक नलस्पखत परीक्षाको परीक्षा कायिक्रिको िेहाय 

बिोनजि नििािरण गररएको हाँिा सम्बस्पित सबैको जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकानशत गररएको छ ।

उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा िेन्द्र

२०७६ कानिक १८ गते 

निहािको ८:०० बजे

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायािलय, अिाििगर ।

२०७७ कानिक १७ गते 

नििको १:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

२०७७ कानिक २१ गते 

नििको १:०० बजे
१० ४०-४२/०७६-७७

खुला तथा 

सिािेशी

२०७७ कानिक १७ गते 

निहािको ८:०० बजे

नल.प. कायिक्रि प्रकानशत 

निनतिः
२०७७/०६/१५
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१००
श्री िििोहि िेिोररयल 

कलेज, सोह्रखुटे्ट ।
३०-१ ३०-१00 1 hr

2 hr 30 

min

१००
श्री िहेन्द्र भिि िा.नि., 

सािोगौचरण ।
३०-१०१ ३०-२००

१०० श्री टंगाल िा.नि. टंगाल । ३०-२०१ ३०-३००

१००
श्री निश्व निकेति िा.नि., 

नत्रपुरेश्वर ।
३०-३०१ ३०-४००

१०० श्री एसइए (SEA) इनिनियररङ्ग ३०-४०१ ३०-५००

१००
श्री पद्मोिय िा.नि., 

पुतनलसडक ।
३०-५०१ ३०-६००

१०० श्री भाइब्राण्ट (Vibrant) ३०-६०१ ३०-७००

१००
श्री ििि भण्डारी िेिोररयल 

कलेज, अिाििगर ।
३०-७०१ ३०-८००

१००
श्री रत्नराज्यलक्ष्मी िा .नि., 

िािेश्वर ।
३०-८०१ ३०-९००

१००
श्री एस्पम्बसि कलेज, ियााँ 

िािेश्वर ।
३०-९०१ ३०-१०००

१००
श्री िािेश्वर बहिुखी क्याम्पस, 

शास्पििगर ।
३०-१००१ ३०-११००

१००
श्री स्वप्न िानटका (SV) 

एकेडेिी, बुद्धिगर ।
३०-११०१ ३०-१२००

७९
श्री सगरिाथा िस्पल्टपल 

कलेज, नडस्पििजार ।
३०-१२०१ ३०-१२७९

१२ ४८/०७६-७७ आ.प्र. जुनियर सुपरभाईजर, प्रानिनिक , िनसिङ्ग, ८ ख १ ४८-१ ४८-१ 1 hr 3 hr

१३ ४९/०७६-७७ आ.प्र. िनसिङ्ग इञ्चाजि, प्रानिनिक , िनसिङ्ग, ८ क २ ४९-१ ४९-२ 1 hr 3 hr

१४ २९/०७६-७७ खुला
पुस्तकालय अनिकृत, प्रानिनिक , पुस्तकालय, 

७
१३ २९-१ २९-१४ 1 hr 3 hr

१५ ५२/०७६-७७ आ.प्र.
िररष्ठ ल्याब टेस्पिनसयि , प्रानिनिक , 

ल्याबोरेटोरी निभाग , ६
५ ५२-१ ५२-५ 1 hr

2 hr 30 

min

१६ ५४/०७६-७७ आ.प्र. नस.अ.ि.िी, प्रानिनिक , िनसिङ्ग, ४ ३ ५४-१ ५४-३ 1 hr
2 hr 30 

min

१७ २६-२७/०७६-७७
खुला तथा 

िनहला
फािेसी अनिकृत, प्रानिनिक , फािेसी, ७

२०७७ कानिक २५ गते 

निहािको ९:०० बजे

२०७७ कानिक २६ गते 

निहािको ९:०० बजे
९७

श्री एसइए (SEA) इनिनियररङ्ग 

एकेडेिी, थापाथली ।
२६-१ २६-९७ 1 hr 3 hr

१९ ३६-३७/०७६-७७
खुला तथा 

सिािेशी

रेनडयोग्राफर टेस्पिनसयि , प्रानिनिक , 

रेनडयोलोजी , ५

२०७७ कानिक २५ गते 

निहािको ९:०० बजे

२०७७ कानिक २६ गते 

निहािको ९:०० बजे
७६

श्री िहेन्द्र भिि िा.नि., 

सािोगौचरण ।
३६-१ ३६-७६ 1 hr

2 hr 30 

min

१८ २८/०७६-७७ खुला
रेनडयोलोजी टेिोलोनजष्ट , प्रानिनिक , 

रेनडयोलोजी , ७

२०७७ कानिक २७ गते 

निहािको ८:०० बजे

२०७७ कानिक २८ गते 

निहािको ८:०० बजे
३६

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायािलय, अिाििगर ।
२८-१ २८-३६ 1 hr 3 hr

११ ३०-३५/०७६-७७
खुला तथा 

सिािेशी
जुनियर स्टाफ िसि, प्रानिनिक , िनसिङ्ग, ५

२०७७ कानिक २२ गते 

नििको १:०० बजे

२०७७ कानिक २२ गते 

निहािको ११:०० बजे

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायािलय, अिाििगर ।

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायािलय, अिाििगर ।

२०७७ कानिक २४ गते 

निहािको ८:०० बजे

२०७७ कानिक २४ गते 

नििको १:०० बजे

२०७७ कानिक २३ गते 

निहािको ८:०० बजे

२०७७ कानिक २३ गते 

नििको १:०० बजे
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१००
श्री िििोहि िेिोररयल 

कलेज, सोह्रखुटे्ट ।
२३-१ २३-१०० 1 hr 3 hr

१००
श्री एसइए (SEA) इनिनियररङ्ग 

एकेडेिी, थापाथली ।
२३-१०१ २३-२००

१००

श्री भाइब्राण्ट (Vibrant) 

इनष्टचु्यट, नू्य प्लाजा, 

पुतलीसडक

२३-२०१ २३-३००

६५
श्री सगरिाथा िस्पल्टपल 

कलेज, नडस्पििजार ।
२३-३०१ २३-३६५

२१ ३८-३९/०७६-७७ खुला तथा नस. पुस्तकालय सहायक, प्रानिनिक , २०७७ कानिक २७ गते २०७७ कानिक २८ गते ३९ ३८-१ ३८-४१ 1 hr 2 hr 30 

२२ ५१/०७६-७७ आ.प्र. स्टाफ िसि, प्रानिनिक , िनसिङ्ग, ६
२०७७ कानिक २७ गते 

नििको १:०० बजे

२०७७ कानिक २८ गते 

नििको १:०० बजे
५० ५१-१ ५१-५० 1 hr

2 hr 30 

min

द्रष्टब्यः 

१.  परीक्षा केन्द्रिा प्रिेश गिुिअनि उमे्मििारले  िाक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लानग स्यानिटाइजर र खािेपािी सिेत नलई आउिु पिेछ। 
२.   परीक्षाथी परीक्षाको लानग तोनकएको सिय भन्दा एक िण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पिेछ । 
३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेश गिाि, बानहर निस्काँ िा र शौचालय प्रयोग गिुि पिाि नभडभाड िगररकि २ (िुई) निटरको िूरी कायि गरी क्रिैसाँग तोनकएको स्थाििा जािुपिेछ ।   

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा भेला हिे, कुराकािी गिे गिुि हाँिैि । 
५.   परीक्षाथीले उिरपुस्पस्तकािा लेस्पखसके पश्चात बााँकी रहेको उिरपुस्पस्तकाको खाली स्थाि स्वयंले काटी बुझाउिु पिेछ ।
६.   परीक्षाथीले उिरपुस्पस्तका बुझाउाँिा आफ्िो उिरपुस्पस्तका गिी गरी उिरपुस्पस्तका बुझाएको हस्ताक्षर गरी बानहर जािु पिेछ।
७.   कोनभड-१९ को संक्रिणका सम्बििा परीक्षाथीले स्वयं िोषणा गिुिपिेछ । संक्रनित परीक्षाथी परीक्षा केन्द्रिा प्रिेश गिि हिे छैि ।
८.   परीक्षािा खनटएका जिशस्पक्तले निएको नििेशिको पूणि पालिा गिुि पिेछ ।

प्रकाश चन्द्र खड्का

सचचव

िोद्विड - १९ संक्रमणिो समयमा सुरद्वक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान द्वदनुपने थप द्ववषयहरु

२०७७ कानिक २७ गते 

निहािको ९:०० बजे

१. उमे्मदवारले उत्तरपुखििामा िालो मसी िएिो डटपेन/िलम मात्र प्रयोग गनुयपनेछ ।

खुला तथा 

सिािेशी
२० २३-२५/०७६-७७ नसनियर स्टाफ िसि, प्रानिनिक , िनसिङ्ग, ७

२. प्रवेि पत्र द्ववना िुनै पद्वन उमे्मदवारवालाई परीक्षामा सखम्मद्वलत नगराइने हुँदा प्रवेिपत्र अद्वनवायय रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालन हनुिन्दा िम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा िवनमा आइपुगु्नपनेछ ।

श्री िहेन्द्र भिि िा.नि., 

सािोगौचरण ।

२०७७ कानिक २८ गते 

निहािको ९:०० बजे

३. परीक्षा िवनमा झोला, मोिाइल र्ोन तथा अन्य इलोक्ट्र ोद्वनक्स द्वडिाइसहरु लैजान द्वनषेध गररएिो छ ।

४. परीक्षा संचालन हने द्वदन अप्रत्याद्वित द्ववदा पनय गएमा पद्वन आयोगिो पूवय सूचना द्ववना द्वनधायररत परीक्षा िाययक्रम स्थद्वगत हने छैन ।

५. विुगत िहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्निो उत्तर लेख्दा अङ््गरेजी ठुलो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D लेखिएिो उत्तरलाई मात्र मान्यता द्वदइने छ ।

६. परीक्षामा सम्बखन्धत द्वनिायिाट जारी िएिो प्रवेि पत्र संगै आफ्नो नागररिता वा नेपाल सरिारिाट जारी िएिो र्ोटो समेतिो िुनै पररचयपत्र अद्वनवायय रुपमा द्वलई आउनु पनेछ ।

७. प्रवेि पत्र द्वलन िाुँिी उमे्मदवारहरुले प्रद्वतष्ठानिो सेवा आयोगमा िुधवार र िद्वनवार िाहेि द्ववहान १०ःः०० िजे देखि ३ःः०० िजे सम्म सम्पिय  गनुयहोला ।
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