
२०७६/०७/२९

प्रथभ ऩत्र द्वितीम ऩत्र देखि सम्भ

- १०० ४०-१ ४०-१००

- १०० ४०-१०१ ४०-२००

- १४१
नेऩारी सेना स्वास््म 
ववऻान सॊस्थान, सानो 
बर्माङ्ग (Auditorium 

Complex)

४०-२०१ ४०-३४१

१०० ३०-१ ३०-१००

१०० ३०-१०१ ३०-२००

१०० ३०-२०१ ३०-३००

१०० ३०-३०१ ३०-४००

१०० ३०-४०१ ३०-५००

१०० ३०-५०१ ३०-६००

१०० ३०-६०१ ३०-७००

१

२ ३०-३५/०७६-७७ खरुा तथा 
सभावेशी

२०७७ ऩुस ११ गत े
ददनको १:०० फजेजुननमय स्टाप नसस, प्राववधधक, नर्ससङ्ग, ५ २०७७ ऩुस ११ गत े

ववहानको ११:०० फजे

४०-४२/०७६-७७ खरुा तथा 
सभावेशी ल्माफ अर्सष्टेन्ट, प्राववधधक, ल्माफ, ३ २०७७ ऩुस १० गत े

ददनको १:०० फजे

ऩाटन स्िास््म विऻान प्रततष्ठान 
सेिा आमोग

रगनिेर, रलरतऩुय

क्र.सॊ. बफऻाऩन नॊ. किलसभ ऩद, सेिा, सभूह/उऩसभूह/ तह
लरखित ऩयीऺा लभतत य सभम उम्भेदिाय 

सॊख्मा ऩयीऺा िेन्द्र
योर नॊ.

कोर्बड - १९ सॊक्रभणको कायण स्थधगत यहेको प्रततष्ठान सेिा आमोगको ऩूवस प्रकार्शत ववऻाऩन अनुसाय फाॉकी यहेका आ.प्र., खरुा तथा सभावेशी तपस को प्रनतमोधगतात्भक र्रखखत ऩयीऺाको ऩयीऺा 
कामसक्रभ तथा ऩयीऺा केन्र देहाम फभोजजभ ननधासयण गरयएको हुॉदा सम्फजन्धत सफैको जानकायीका राधग मो सूचना प्रकार्शत गरयएको छ ।

र्र.ऩ. कामसक्रभ प्रकार्शत 
र्भनत्

आ.प्र., िरुा य सभािेशी तपफ िो प्रततमोगगतात्भि ऩयीऺािो लरखित िामफक्रभ तथा ऩयीऺा िेन्द्र तनधाफयण गरयएिो सम्फन्द्धी सूचना
२०७७/०८/२५ववऻाऩन प्रकार्शत र्भनत्

नेऩारी सेना स्वास््म 
ववऻान सॊस्थान, सानो 
बर्माङ्ग (Auditorium 

Complex)

नेऩारी सेना स्वास््म 
ववऻान सॊस्थान, सानो 

बर्माङ्ग (Basic Science 

Complex)

नेऩारी सेना स्वास््म 
ववऻान सॊस्थान, सानो 
बर्माङ्ग (Nursing 

Complex)

नेऩारी सेना स्वास््म 
ववऻान सॊस्थान, सानो 

बर्माङ्ग (Basic Science 

Complex)
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प्रथभ ऩत्र द्वितीम ऩत्र देखि सम्भ
क्र.सॊ. बफऻाऩन नॊ. किलसभ ऩद, सेिा, सभूह/उऩसभूह/ तह

लरखित ऩयीऺा लभतत य सभम उम्भेदिाय 
सॊख्मा ऩयीऺा िेन्द्र

योर नॊ.

१०० ३०-७०१ ३०-८००

१०० ३०-८०१ ३०-९००

१०० ३०-९०१ ३०-१०००

१०० ३०-१००१ ३०-११००

१०० ३०-११०१ ३०-१२००

७९ ३०-१२०१ ३०-१२७९

३ ४३/०७६-७७ खरुा जुननमय रेखा अधधकृत, प्रशासन, आधथसक 
प्रशासन, ७ २० ४३-१ ४३-२०

४ ५३/०७६-७७ आ.प्र.
र्स. ऩुस्तकारम सहामक, प्राववधधक, 

ऩुस्तकारम, ५ २ ५३-१ ५३-२

१०० २३-१ २३-१००

१०० २३-१०१ २३-२००

१०० २३-२०१ २३-३००

६५ २३-३०१ २३-३६५

२ ३०-३५/०७६-७७

२०७७ ऩुस १२ गत े
ववहानको ९:०० फजे

२०७७ ऩुस १३ गत े
ववहानको ९:०० फजे

श्री रोक सेवा आमोग, 

केन्रीम कामासरम, 

अनाभनगय ।

श्री सैननक आवासीम 
भहाववद्मारम सल्राघायी, 

बक्तऩुय
२०७७ ऩुस ११ गत े
ददनको १:०० फजे

नेऩारी सेना स्वास््म 
ववऻान सॊस्थान, सानो 
बर्माङ्ग (Auditorium 

Complex)

२०७७ ऩुस १३ गत े
ददनको १:०० फजे

खरुा तथा 
सभावेशी जुननमय स्टाप नसस, प्राववधधक, नर्ससङ्ग, ५ २०७७ ऩुस ११ गत े

ववहानको ११:०० फजे

५ २३-२५/०७६-७७ खरुा तथा 
सभावेशी र्सननमय स्टाप नसस, प्राववधधक, नर्ससङ्ग, ७ २०७७ ऩुस १२ गत े

ददनको १:०० फजे

नेऩारी सेना स्वास््म 
ववऻान सॊस्थान, सानो 

बर्माङ्ग (Basic Science 

Complex)
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प्रथभ ऩत्र द्वितीम ऩत्र देखि सम्भ
क्र.सॊ. बफऻाऩन नॊ. किलसभ ऩद, सेिा, सभूह/उऩसभूह/ तह

लरखित ऩयीऺा लभतत य सभम उम्भेदिाय 
सॊख्मा ऩयीऺा िेन्द्र

योर नॊ.

६ ५०/०७६-७७ आ.प्र. र्सननमय स्टाप नसस, प्राववधधक, नर्ससङ्ग, ७ २०७७ ऩुस १४ गत े
ववहानको ९:०० फजे

२०७७ ऩुस १५ गत े
ववहानको ९:०० फजे २९

श्री रोक सेवा आमोग, 

केन्रीम कामासरम, 

अनाभनगय ।
५०-१ ५०-२९

७ २६-२७/०७६-७७ खरुा तथा 
भदहरा पाभेसी अधधकृत, प्राववधधक, पाभेसी, ७ ९७ २६-१ २६-९७

८ ३६-३७/०७६-७७ खरुा तथा 
सभावेशी

येडडमोग्रापय टेजक्नर्समन, प्राववधधक, 

येडडमोरोजी, ५ ७६ ३६-१ ३६-७६

९ ५५/०७६-७७ आ.प्र.
प्रभुख प्रशासन अधधकृत, प्रशासन , 

साभान्म प्रशासन, ९ ख २ ५५-१ ५५-२

१० ५६/०७६-७७ आ.प्र.
प्रशासन अधधकृत, प्रशासन, साभान्म 
प्रशासन, ८ क २ ५६-१ ५६-२

११ ४७/०७६-७७ आ.प्र.
वरयष्ठ प्रर्शऺण सहामक, नर्ससङ्ग 
प्राज्ञऻक, नर्ससङ्ग, ८ २ ४७-१ ४७-२

१२ ३८-३९/०७६-७७ खरुा तथा 
भदहरा

र्स. ऩुस्तकारम सहामक, प्राववधधक, 

ऩुस्तकारम, ५ ३९ ३८-१ ३८-४१

१३ ५१/०७६-७७ आ.प्र. स्टाप नसस, प्राववधधक, नर्ससङ्ग, ६ ५० ५१-१ ५१-५०

नेऩारी सेना स्वास््म 
ववऻान सॊस्थान, सानो 
बर्माङ्ग (Auditorium 

Complex)

२०७७ ऩुस १४ गत े
ददनको १:०० फजे

२०७७ ऩुस १५ गत े
ददनको १:०० फजे

२०७७ ऩुस १६ गत े
ददनको १:०० फजे

२०७७ ऩुस १७ गत े
ददनको १:०० फजे

नेऩारी सेना स्वास््म 
ववऻान सॊस्थान, सानो 
बर्माङ्ग (Auditorium 

Complex)

२०७७ ऩुस १६ गत े
ववहानको ९:०० फजे

२०७७ ऩुस १७ गत े
ववहानको ९:०० फजे

श्री रोक सेवा आमोग, 

केन्रीम कामासरम, 

अनाभनगय ।
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प्रथभ ऩत्र द्वितीम ऩत्र देखि सम्भ
क्र.सॊ. बफऻाऩन नॊ. किलसभ ऩद, सेिा, सभूह/उऩसभूह/ तह

लरखित ऩयीऺा लभतत य सभम उम्भेदिाय 
सॊख्मा ऩयीऺा िेन्द्र

योर नॊ.

१४ ४८/०७६-७७ आ.प्र.
जुननमय सुऩयबाईजय, प्राववधधक, नर्ससङ्ग, 

८ ख १ ४८-१ ४८-१

१५ ४९/०७६-७७ आ.प्र. नर्ससङ्ग इञ्चाजस, प्राववधधक, नर्ससङ्ग, ८ क २ ४९-१ ४९-२

१६ २९/०७६-७७ खरुा ऩुस्तकारम अधधकृत, प्राववधधक, 

ऩुस्तकारम, ७ १३ २९-१ २९-१४

१७ २८/०७६-७७ खरुा येडडमोरोजी टेक्नोरोजजष्ट, प्राववधधक, 

येडडमोरोजी, ७
२०७७ ऩुस १९ गत े
ददनको १:०० फजे

२०७७ ऩुस २० गत े
ददनको १:०० फजे ३६

श्री रोक सेवा आमोग, 

केन्रीम कामासरम, 

अनाभनगय ।
२८-१ २८-३६

१८ ४४/०७६-७७ आ.प्र.
सहामक प्राध्माऩक, नर्ससङ्ग प्राज्ञऻक, 

चाइल्ड हेल्थ नर्ससङ्ग, ९ ख १ ४४-१ ४४-१

१९ ४५/०७६-७७ आ.प्र.
सहामक प्राध्माऩक, नर्ससङ्ग प्राज्ञऻक, 

एडल्ट हेल्थ नर्ससङ्ग, ९ ख १ ४५-१ ४५-१

२० ४६/०७६-७७ आ.प्र.
सहामक प्राध्माऩक, नर्ससङ्ग प्राज्ञऻक, 

हजस्ऩटर र्भडवाईपयी नर्ससङ्ग, ९ ख १ ४६-१ ४६-१

२१ ५२/०७६-७७ आ.प्र.
वरयष्ठ ल्माफ टेजक्नर्समन, प्राववधधक, 

ल्माफोयेटोयी ववबाग, ६ ५ ५२-१ ५२-५

२२ ५४/०७६-७७ आ.प्र. र्स.अ.न.भी, प्राववधधक, नर्ससङ्ग, ४ ३ ५४-१ ५४-३

श्री रोक सेवा आमोग, 

केन्रीम कामासरम, 

अनाभनगय ।

२०७७ ऩुस २१ गत े
ददनको १:०० फजे

२०७७ ऩुस २२ गत े
ददनको १:०० फजे

श्री रोक सेवा आमोग, 

केन्रीम कामासरम, 

अनाभनगय ।

२०७७ ऩुस १९ गत े
ववहानको ९:०० फजे

२०७७ ऩुस २० गत े
ववहानको ९:०० फजे

श्री रोक सेवा आमोग, 

केन्रीम कामासरम, 

अनाभनगय ।

२०७७ ऩुस २१ गत े
ववहानको ९:०० फजे 

(सॊमुक्त ऩत्र)

२०७७ ऩुस २२ गत े
ववहानको ९:०० फजे
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प्रथभ ऩत्र द्वितीम ऩत्र देखि सम्भ
क्र.सॊ. बफऻाऩन नॊ. किलसभ ऩद, सेिा, सभूह/उऩसभूह/ तह

लरखित ऩयीऺा लभतत य सभम उम्भेदिाय 
सॊख्मा ऩयीऺा िेन्द्र

योर नॊ.

रष्टब्मः 

१.  ऩयीऺा केन्रभा प्रवेश गनुसअनघ उम्भेदवायरेभाक्स रगाई आफ्नो प्रमोजनको राधग स्मातनटाइजय य िानेऩानी सभेत र्रई आउन ुऩनेछ।

२.   ऩयीऺाथी ऩयीऺाको राधग तोककएको सभम बन्दा एि घण्टा अगािै ऩयीऺा केन्रभा आइऩुग्न ुऩनेछ ।

४.   ऩयीऺाथीहरु सभूहभा बेरा हुन,े कुयाकानी गने गनुस हुॉदैन । 

५.   ऩयीऺाथीरे उत्तयऩुजस्तकाभा रेखखसके ऩश्चात फाॉकी यहेको उत्तयऩुजस्तकाको िारी स्थान स्िमॊरे िाटी फुझाउनु ऩनेछ ।

६.   ऩयीऺाथीरे उत्तयऩुजस्तका फुझाउॉदा आफ्नो उत्तयऩुजस्तका गन्ती गयी उत्तयऩुस्स्तिा फुझाएिो हस्ताऺय गयी फादहय जानु ऩनेछ।
७.   ऩयीऺाभा खदटएका जनशजक्तरे ददएको ननदेशनको ऩूणस ऩारना गनुस ऩनेछ ।

सगचि

१. उम्भेदिायरे उत्तयऩुस्स्तिाभा िारो भसी बएिो डटऩेन/िरभ भात्र प्रमोग गनुफऩनेछ ।

३. ऩयीऺा बिनभा झोरा, भोफाइर पोन तथा अन्द्म इरोक्ट्रोतनक्ट्स डडबाइसहरु रैजान तनषेध गरयएिो छ ।
४. ऩयीऺा सॊचारन हुन ेददन अप्रत्मालशत विदा ऩनफ गएभा ऩतन आमोगिो ऩूिफ सूचना विना तनधाफरयत ऩयीऺा िामफक्रभ स्थगगत हुन ेछैन ।
५. िस्तुगत फहुउत्तय (Multiple Choice) प्रश्निो उत्तय रेख्दा अङ्ग्रेजी ठुरो अऺय (Capital Letter) भा A, B, C, D रेखिएिो उत्तयराई भात्र भान्द्मता ददइने छ ।
६. ऩयीऺाभा सम्फस्न्द्धत तनिामफाट जायी बएिो प्रिेश ऩत्र सॊग ैआफ्नो नागरयिता िा नेऩार सयिायफाट जायी बएिो पोटो सभेतिो िुनै ऩरयचमऩत्र अतनिामफ रुऩभा लरई आउनु ऩनेछ ।

िोलबड - १९ सॊक्रभणिो सभमभा सुयक्षऺत यहन ऩयीऺाथीरे ध्मान ददनुऩन ेथऩ विषमहरु

२. प्रिेश ऩत्र विना िुनै ऩतन उम्भेदिायिाराई ऩयीऺाभा सस्म्भलरत नगयाइन ेहुॉदा प्रिेशऩत्र अतनिामफ रुऩभा साथभा लरई ऩयीऺा सॊचारन हुनुबन्द्दा िम्तीभा १ घण्टा अगािै ऩयीऺा बिनभा आइऩुग्नुऩनेछ ।

३.   ऩयीऺाथीहरु ऩयीऺा केन्रभा प्रवेश गदास, फादहय ननस्कॉ दा य शौचारम प्रमोग गनुस ऩदास र्बडबाड नगरयकन २ (दईु) लभटयिो दयूी िामभ गयी क्रभैसॉग तोककएको 
स्थानभा जानुऩनेछ ।

८. ऩयीऺाभा सहबाधग हुन ेउम्भेदवायहरु कथॊकदाधचत कोर्बड ऩोजेदटब बएको अवस्थाभा भोफाइर नम्फय ९८४१२०९४५५ भा आफ्नो नाभ, सेवा, सभूह, ऩदनाभ, योर 
नम्फय ऩयीऺा केन्र य ऩयीऺा र्भनत खरुाई कोर्बड ऩोजेदटब बएको ददन सभेत उल्रेख गयी ददईएको भोफाइर नम्फयभा अननवामस रुऩभा सम्फजन्धत उम्भेदवायरे 
भेसेज ऩठाउनु हुन जानकायी गरयन्छ ।
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