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मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्दे शिालय
(परीक्षा शाखा)
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िेपाल स्वास््य सेवाको स्टाफ िसस र हेल्थ अनसष्टे ण्ट पर्दको नलखखत परीक्षाको
परीक्षा भवि कायम गररएको सूचिा

सूचिा िं. ५८६/०७४-७५, नमनत २०7५/२/४
यस निर्दे शिालयको िेपाल स्वास््य सेवा, पााँचौं तहका जिरल िनससङ्ग समूह, स्टाफ िसस र हे ल्थ इन्सपेक्सि समूह, नस.अ.हे .व./हे ल्थ
अनसष्टे न्ट वा सो सरह प्राववनिक पर्दहरुमा काठमाडौं परीक्षा केन्र राखी र्दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउिे उम्मेर्दवारहरुको निम्ि नमनत र
समयमा निम्िािुसारका परीक्षा भविहरुमा प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षा सञ्चालि हुिे भएकोले सम्बखन्ित सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा
प्रकाखशत गररएको छ । तोवकएको परीक्षा भवि बाहे क अन्य परीक्षा भविहरुमा कुिै पनि उम्मेर्दवारहरुलाई सखम्मनलत िगराइिे हुाँर्दा आफूलाई
ु न्र्दा कम्तीमा १.०० घण्टा अगावै पुगी आफ्िो परीक्षा कोठा समेत एकीि गिुह
तोवकएको परीक्षा भविमा परीक्षा शुरु हुिभ
स ि
ु अिुरोि छ ।
नस.
िं.

1.

नलखखत परीक्षाको

ववज्ञापि िम्वर

नमनत र समय

..../०७४-७५

२०७५/2/10 गते 11465-11471
दर्दिको ४.३० बजे

(खुला/समावेशी)

पर्द, सेवा, समूह र
उपसमूह

:6fkm g;{,
:jf:Yo,
hg/n gl;{Ë

रोल िम्वर र्दे खख सम्म

संख्या

परीक्षा केन्र भवि

130001-130200

200

130201-130400

200

130401-130600

200

130601-130800

200

130801-131000

200

131001-131200

200

131201-131400

200

131401-131600

200

131601-131800

200

131801-132000

200

132001-132200

200

PlDjzg sn]h, dWoafg]Zj/ -s_
PlDjzg sn]h, dWoafg]Zj/ -v_
P;=O=P= Ol~hlgol/Ë Ps]8]dL, yfkfynL -s_
P;=O=P= Ol~hlgol/Ë Ps]8]dL, yfkfynL -v_
P;=eL= -:jKg jfl6sf_ Ps]8]dL, a'4gu/ -s_
P;=eL= -:jKg jfl6sf_ Ps]8]dL, a'4gu/ -v_
nfnLu'/fF; /fli6«o dflj=, z+vd"n
sn]h ckm OGkm/d]zg 6]Sgf]nf]hL CITE,
tLgs'g]
l;4]Zj/ dflj, zflGtgu/
afg]Zj/ SofDk;, zflGtgu/ -s_
afg]Zj/ SofDk;, zflGtgu/ -v_

257

eLd;]guf]nf dflj, gofF afg]Zj/

130001-130200

200

130201-130400

200

130401-130600

200

130601-130800

200

130801-131000

200

131001-131200

200

PlDjzg sn]h, dWoafg]Zj/ -s_
PlDjzg sn]h, dWoafg]Zj/ -v_
/Tg/fHo dflj, dWoafg]Zj/ -s_
/Tg/fHo dflj, dWoafg]Zj/ -v_
afg]Zj/ SofDk;, zflGtgu/ -s_
afg]Zj/ SofDk;, zflGtgu/ -v_

94

eLd;]guf]nf dflj, gofF afg]Zj/

132201-132457 सम्म
र बााँकी सबै

2.

२०७५/2/12 गते

11473-11480

दर्दिको ४.३० बजे

(आ.प्र., खुला
तथा समावेशी)

l;=c=x]=j=÷
x]Ny cl;i6]06 jf ;f]
;/x,
:jf:Yo,
x]Ny OG:k]S;g

131201 b]lv 131294
रष्टव्यः–

;Dd र बााँकी सबै

१. परीक्षा सञ्चालि हुिे दर्दि अप्रत्याखशत ववर्दा पिस गएमा पनि आयोगको पूव स सूचिा वविा नििासररत कायसक्रम अिुसारको परीक्षा स्थनगत हुिछ
े ैि ।
२. परीक्षा भविमा मोबाइल निषेि गररएको छ ।
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गिुप
स िेछ ।

४. परीक्षाथीले अनिवायस रुपमा आफ्िो प्रवेशपत्र नलई परीक्षा भविमा जािुपिेछ ।

..........................

..........................

(िारायणप्रसार्द गौतम)

(चन्रकान्त निरौला)

शाखा अनिकृत

निर्दे शक

