
निकायः विज्ञापन प्रकावित विवतिः @)&^÷)१÷!३ वि.प. कार्यक्रि प्रकावित विवतिः २०७६/०२/२७

प्रथि पत्र वितीर् पत्र देखि सम्म

१ १/७५/७६ खुला कन्सले्टन्ट, स्वास्थ्य, एिेस्थेनियोलोनि , ९
२०७६/०६/०१ गते 

नििको २:०० बिे

२०७६/०६/०२ गते नििको 

२:०० बिे
१ ०१०००१ ०१०००१

२ २/७५/७६ खुला र मनिला रनिष्ट्र ार,  स्वास्थ्य, मेनिनिि, िेफ्रोलोनि, ८
२०७६/०६/०१ गते 

नििको २:०० बिे

२०७६/०६/०२ गते नििको 

२:०० बिे
१ ०२०००१ ०२०००१

३ ३/७५/७६ खुला र मनिला
रनिष्ट्र ार, स्वास्थ्य, मेनिनिि, ग्यास्ट्र ोइन्टरोलोिी, 

८

२०७६/०६/०१ गते 

नििको २:०० बिे

२०७६/०६/०२ गते नििको 

२:०० बिे
१ ०३०००१ ०३०००१

४ २०/७५/७६
खुला, मनिला, 

आ.ि.
ट्र ान्सप्लान्ट कोनिििेट्र, स्वास्थ्य ,निनिध, ६

२०७६/०६/०१ गते 

नििको २:०० बिे

२०७६/०६/०२ गते नििको 

२:०० बिे
५१ २००००१ २०००५१

५ ४/७५/७६ खुला र मनिला रनिष्ट्र ार, स्वास्थ्य, कानिियोलोिी, ८
२०७६/०६/०१ गते 

नििको २:०० बिे

२०७६/०६/०२ गते नििको 

२:०० बिे
२ ०४०००१ ०४०००२

निनियर रनिष्ट्र ार, स्वास्थ्य, एिेस्थेनियोलोनि 

एण्ड निनट्कल केयर, ८

२०७६/०६/०१ गते 

नििको २:०० बिे

२०७६/०६/०२ गते नििको 

२:०० बिे
२ ०५०००१ ०५०००३

रनिष्ट्र ार, स्वास्थ्य, एिेस्थेनियोलोनि एण्ड 

निनट्कल केयर, ८

२०७६/०६/०१ गते 

नििको २:०० बिे

२०७६/०६/०२ गते नििको 

२:०० बिे
४ ०५०००२ ०५०००६

७ १०/७५/७६

खुला, मनिला, 

आ.ि., मधेिी, 

िनलत

मेनिकल अनििर, स्वास्थ्य, मेनिनिि, ििरल 

मेनिनिि, ८
२०७६/०६/०३ गते 

नििको ११:०० बिे

२०७६/०६/०४ गते नििको 

११:०० बिे

१६४ १००००१ १००१६४

८ १२/७५/७६ खुला
ल्याब टे्क्नोलोनिष्ट्, स्वास्थ्य,मेनिकल ल्याब 

टे्क्नोलोनि, ७

२०७६/०६/०३ गते 

नििको ११:०० बिे

२०७६/०६/०४ गते नििको 

११:०० बिे
६९ १२०००१ १२००६९

९ ११/७५/७६ खुला र मनिला िनििङ्ग अनधकृत, स्वास्थ्य,ििरल िनििङ्ग, ७
२०७६/०६/०३ गते 

नििको ११:०० बिे

२०७६/०६/०४ गते नििको 

११:०० बिे
१२९ ११०००१ ११०१२९

१० १३/७५/७६ खुला िमािनिष्ट् , स्वास्थ्य,िामेिी, ७
२०७६/०६/०३ गते 

नििको ११:०० बिे

२०७६/०६/०४ गते नििको 

११:०० बिे
९९ १३०००१ १३००९९

िोक सेिा आर्ोग

सुरक्षा वनकार् तथा संगवित संस्था िहािािा

परीक्षा संचािन िािा

श्री िहीद धियभक्त रावरि र् प्रत्यारोपण केन्द्र

िुिा र सिािेिी प्रवतर्ोवगतात्मक विखित परीक्षाको परीक्षा भिन कार्ि गररएको सूचना

केन्द्रको पूिि प्रकानित निज्ञापि अिुिार िेिाय बमोनिमका पििरुको िुिा तथा सिािेिी  प्रवतर्ोवगतात्मक विखित परीक्षा िेिाय बमोनिमको कायििम अिुिार  निम्न बमोनिमका परीक्षा भििमा िंचालि हुिे व्यिोरा िम्वन्धित ििैको 

िािकारीका लानग यो िूचिा प्रकानित गररएको छ ।

क्र.सं

.
विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह,उपसिूह, तह

विखित परीक्षा विवत सिर्
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

श्री लोक िेिा आयोग 

केन्द्रीय कायािलय, 

अिामिगर ।

६ ५/७५/७६
खुला, मनिला, 

आ.ि.

श्री एिइए (SEA) 

इनिनियररङ्ग एकेिेमी, 

थापाथली ।
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प्रथि पत्र वितीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं

.
विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह,उपसिूह, तह

विखित परीक्षा विवत सिर्
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

११ ६/७५/७६ खुला र मनिला निनियर रनिष्ट्र ार, स्वास्थ्य, िििरी, युरोलोिी, ८ २०७६/०६/०५ गते 

नििको २:०० बिे

२०७६/०६/०६ गते नििको 

२:०० बिे

२ ०६०००१ ०६०००२

निनियर रनिष्ट्र ार, रेनियोलोिी, 

रेनियोिाइग्नोनिि , ८
२०७६/०६/०५ गते 

नििको २:०० बिे

२०७६/०६/०६ गते नििको 

२:०० बिे

१
०७०००१ ०७०००२

रनिष्ट्र ार, रेनियोलोिी, रेनियोिाइग्नोनिि , ८ २०७६/०६/०५ गते 

नििको २:०० बिे

२०७६/०६/०६ गते नििको 

२:०० बिे

७ ०७०००१ ०७०००८

१३ ९/७५/७६ खुला रनिष्ट्र ार, स्वास्थ्य,िििरी , कानिियोथोरानिक , ८ २०७६/०६/०५ गते 

नििको २:०० बिे

२०७६/०६/०६ गते नििको 

२:०० बिे

१ ०९०००१ ०९०००१

१४ १४/७५/७६ खुला पिुि िनिष्ट्, स्वास्थ्य,निनिध, ७ २०७६/०६/०५ गते 

नििको २:०० बिे

२०७६/०६/०६ गते नििको 

२:०० बिे

१ १४०००१ १४०००१

१५ १५/७५/७६ खुला िाइनट्नियि, स्वास्थ्य ,निनिध, ७ २०७६/०६/०५ गते 

नििको २:०० बिे

२०७६/०६/०६ गते नििको 

२:०० बिे

१२ १५०००१ १५००१२

१६ ८/७५/७६ खुला र मनिला निनियर रनिष्ट्र ार ,स्वास्थ्य,िििरी, ट्र न्सप्लान्ट, ८ २०७६/०६/०७ गते 

नििको २:०० बिे

२०७६/०६/०८ गते नििको 

२:०० बिे

३ ०८०००१ ०८०००३

१७ १६/७५/७६ खुला निनियोथेरानपष्ट् , स्वास्थ्य,निनियोथेरापी, ७ २०७६/०६/०७ गते 

नििको २:०० बिे

२०७६/०६/०८ गते नििको 

२:०० बिे

२९ १६०००१ १६००२९

१८ १७/७५/७६ खुला बायोमेनिकल इनिनियर, प्रानिनधक,निनिध, ७ २०७६/०६/०७ गते 

नििको २:०० बिे

२०७६/०६/०८ गते नििको 

२:०० बिे

११ १७०००१ १७००११

१९ १८/७५/७६ खुला ट्र ान्सप्लान्ट कोनिििेट्र, स्वास्थ्य, निनिध, ७ २०७६/०६/०७ गते 

नििको २:०० बिे

२०७६/०६/०८ गते नििको 

२:०० बिे

८ १८०००१ १८०००८

२० १९/७५/७६ खुला रेनियोग्रािर, स्वास्थ्य, रेनियोग्रािी, ७ २०७६/०६/०७ गते 

नििको २:०० बिे

२०७६/०६/०८ गते नििको 

२:०० बिे

६ १९०००१ १९०००६

२१ २५/७५/७६
खुला, मनिला, 

आ.ि.
अनिसे्ट्न्ट िामािनिष्ट्, स्वास्थ्य ,िामेिी , ५

२०७६ अिोि ९ गते 

२:०० बिे
- २७५ २५०००१ २५०२७५

२२ २६/७५/७६ खुला
एिेस्थेनिया एनिसे्ट्न्ट, स्वास्थ्य , 

एिेस्थेनियोलोनि , ५

२०७६ अिोि ९ गते 

२:०० बिे
- ६ २६०००१ २६०००६

श्री एिइए (SEA) 

इनिनियररङ्ग एकेिेमी, 

थापाथली ।

श्री लोक िेिा आयोग 

केन्द्रीय कायािलय, 

अिामिगर ।

१२ ७/७५/७६ खुला र मनिला

श्री लोक िेिा आयोग 

केन्द्रीय कायािलय, 

अिामिगर ।
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प्रथि पत्र वितीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं

.
विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह,उपसिूह, तह

विखित परीक्षा विवत सिर्
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

२३ २७/७५/७६ खुला र मनिला
िेमािाइलानिि टे्न्धक्ननियि, प्रानिनधक, निनिध, 

५

२०७६ अिोि ९ गते 

२:०० बिे
- १९ २७०००१ २७००१९

२४ २४/७५/७६

खुला, मनिला, 

आ.ि., मधेिी, 

िनलत

ल्याब टे्न्धक्ननियि, स्वास्थ्य ,मेनिकल ल्याब 

टे्क्नोलोनि, ५

२०७६ अिोि १० 

गते २:०० बिे
- ४४९

श्री एिइए (SEA) 

इनिनियररङ्ग एकेिेमी, 

थापाथली ।

२४०००१ २४०४४९

२५ २३/७५/७६
खुला, मनिला, 

आ.ि.
रेनियोग्रािर,स्वास्थ्य, रेनियोग्रािी, ५

२०७६ अिोि १० 

गते २:०० बिे
- १७६ २३०००१ २३०१७६

२६ २९/७५/७६ खुला र मनिला इलेन्धरर नियि, प्रानिनधक, निनिध, ४
२०७६ अिोि १० 

गते २:०० बिे
-

३७
२९०००१ २९००३७

- ४००

श्री मिमोिि 

मेमोररयल कलेि, 

िोह्रखुटे्ट ।

२२०००१ २२०४००

- ४००

श्री एिइए (SEA) 

इनिनियररङ्ग एकेिेमी, 

थापाथली ।

२२०४०१ २२०८००

- ४०० श्री मिेन्द्र भिि 

मा०नि०, िािोगौचरण ।

२२०८०१ २२१२००

- २००
श्री िगरमाथा मन्धल्टपल 

कलेि, निन्धिििार ।
२२१२०१ २२१४००

- १४७ २२१४०१ २२१५४७

२८ २८/७५/७६
खुला, मनिला, 

आ.ि.

िेमोिाइलाइनिि टे्न्धक्ननियि ििायक, 

प्रानिनधक, निनिध, ४

२०७६ अिोि ११ 

गते ११:०० बिे
- १९ २८०००१ २८००१९

द्ररब्यिः 

 

श्री एिइए (SEA) 

इनिनियररङ्ग एकेिेमी, 

थापाथली ।

श्री मिेन्द्र भिि 

मा०नि०, िािोगौचरण ।

२२/७५/७६

खुला, मनिला, 

आ.ि., मधेिी, 

िनलत, अपाङ्ग, 

नप.के्ष.

स्ट्ाि ििि, स्वास्थ्य ,ििरल िनििङ्ग, ५
२०७६ अिोि ११ 

गते ११:०० बिे

श्री ओनियि 

(OCEAN) 

इनिनियररङ्ग एकेिेमी, 

माइतीघर ।

zfvf clws[t pk ;lrj

२७

१. उमे्मदिारिे उत्तरपुखिकािा कािो िसी भएको डटपेन/किि िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ ।

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मदिारिािाई परीक्षािा सखम्मवित नगराइने हुँदा प्रिेिपत्र अवनिार्य रुपिा साथिा विई परीक्षा संचािन हनुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिनिा आइपुगु्नपनेछ ।

३. परीक्षा भिनिा िोिाइि फोन वनषेध गररएको छ ।

४. परीक्षा संचािन हने वदन अप्रत्यावित विदा पनय गएिा पवन आर्ोगको पूिय सूचना विना वनधायररत परीक्षा कार्यक्रि स्थवगत हने छैन ।
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