
प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

१
17246-

17247/076-77
आ.प्र./खुला तथ्याङ्क अधिकृत रा.प. तृतीय आधथिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क

२०७६।११।२८ गते 

धिनको २:०० बजे

२०७६।११।२९ गते 

धिनको २:०० बजे
११४ श्री मेगा कलेज, बबरमहल

४०० श्री बानेश्वर क्याम्पस, शान्तिनगर ८७०००१ ८७०४००

४०० श्री गुहेश्वरी मा.धि., धसनामंगल ८७०४०१ ८७०८००

४०० श्री रत्नराज्य मा.धि., मधे्यबानेश्वर ८७०८०१ ८७१२००

४०० श्री धशिपुरी मा.धि., महाराजगंज ८७१२०१ ८७१६००

४००
श्री साउथ िेस्टन से्टट कलेज, 

बसुन्धारा
८७१६०१ ८७२०००

४०० श्री टंगाल मा.धि., टंगाल ८७२००१ ८७२४००

४०० श्री धिधलयन्ट कलेज, धसफल ८७२४०१ ८७२८००

४०० श्री पद्मोिय मा.धि., पुतधलसडक ८७२८०१ ८७३२००

४००
श्री पद्मकन्या धबद्याश्रम, 

धडल्लीबजार
८७३२०१ ८७३६००

४०० श्री शान्ति धिद्या गृह, लैनचौर ८७३६०१ ८७४०००

४००
श्री जनकनाथ सृ्मती मा.धि., 

लैनचौर
८७४००१ ८७४४००

२

लोक सेवा आयोग

परीक्षा संचालन शािा

रा.प. तृतीय शे्रणी (प्राद्ववद्विक) र स्वास्थ्य सेवा तर्फ का सात  ंर आठ  ंपदको आ.प्र./िुला/समावेशी प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना

आयोगको धमधत २०७६।०७।२७, सूचना नं. १९५।०७६-७७ बमोधजम प्रकाशन भएको राजपत्राधकंत तृतीय शे्रणी (प्राधिधिक) तथा स्वास्थ्य सेिाका आठौ ंर सातौ ंतहका पिको आ.प्र., िुला तथा समावेशी  प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखित 

परीक्षा  कायिक्रम धनम्न बमोधजमका परीक्षा भिनमा संचालन हुने व्यहोरा सम्वन्तन्धत सिैको जानकारीका लाधग यो सूचना प्रकाधशत गररएको छ ।

क्र.सं. द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद शे्रणी/तह सेवा, समूह,उपसमूह

२०७६।११।३० गते 

धिनको २:०० बजे

२०७६।१२।०१ गते 

धिनको २:०० बजे

17248-

17254/076-77
खुला/समािेशी ईन्तजजधनयर रा.प. तृतीय

(क) ईन्तजजधनयररङ्ग , धसधभल, जनरल

(ख) ईन्तजजधनयररङ्ग , धसधभल, हाइिे,

(ग) ईन्तजजधनयररङ्ग , धसधभल, स्याधनटरी

(घ) ईन्तजजधनयररङ्ग , धसधभल, इररगेशन

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल नं.

सबै उमे्मििार

1



प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद शे्रणी/तह सेवा, समूह,उपसमूह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल नं.

४००
श्री धिजयस्मारक मा.धि., 

धडल्लीबजार
८७४४०१ ८७४८००

४०० श्री जनप्रभात मा.धि., काधलमाटी ८७४८०१ ८७५२००

२०० श्री मेगा कलेज, बबरमहल ८७५२०१ ८७५४००

४००
श्री धहमालयन कलेज (स्नातक 

ब्लक), कोटोश्वर
८७५४०१ ८७५८००

२४५
श्री मिनभण्डारी मेमोररयल 

कलेज, अनामनगर
८७५८०१ माधथ सबै

३
17255-

17257/076-77
खुला/समािेशी

हाइडर ोलोधजष्ट 

ईन्तजजधनयर
रा.प. तृतीय ईन्तजज, सधभल, हाइडर ोलोजी

२०७६।१२।०२ गते 

धिनको २:०० बजे

२०७६।१२।०३ गते 

धिनको २:०० बजे
३०९ श्री मेगा कलेज, बबरमहल

४ 17285/076-77 खुला पशु धिकास अधिकृत रा.प. तृतीय कृधि, ला.पो.एण्ड डे.डे.
२०७६।१२।०२ गते 

धबहान ८:०० बजे

२०७६।१२।०३ गते 

धबहान ८:०० बजे
१४३ श्री भाइिेन्ट इन्तिचु्यट, नु्यप्लाजा

२०० श्री मेगा कलेज, बबरमहल ८७०००१ ८७०२००

४२७ श्री भाइिेन्ट इन्तिचु्यट, नु्यप्लाजा ८७०२०१ माधथ सबै

६ 17262/076-77 खुला माइधनङ ईन्तजजधनयर रा.प. तृतीय ईन्तजज, माइधनङ
२०७६।१२।०४ गते 

धिनको २:०० बजे

२०७६।१२।०५ गते 

धिनको २:०० बजे
४ श्री भाइिेन्ट इन्तिचु्यट, नु्यप्लाजा

२००
श्री SEA ईन्तजजधनयररङ्ग एकेडेमी, 

थापाथली
८७०००१ ८७०२००

४४५ श्री भाइिेन्ट इन्तिचु्यट, नु्यप्लाजा ८७०२०१ माधथ सबै

८ 17263/076-77 खुला केधमकल ईन्तजजधनयर रा.प. तृतीय ईन्तजज, केधमकल
२०७६।१२।०६ गते 

धिनको २:०० बजे

२०७६।१२।०७ गते 

धिनको २:०० बजे
१५

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायािलय, अनामनगर

९
17288-

17291/076-77
खुला/समािेशी पशु धचधकत्सक रा.प. तृतीय कृधि, भेटेररनरी

२०७६।१२।०६ गते 

धबहान ८:०० बजे

२०७६।१२।०७ गते 

धबहान ८:०० बजे
२३२

श्री SEA ईन्तजजधनयररङ्ग एकेडेमी, 

थापाथली

१०
17264-

17267/076-77
खुला/समािेशी धनरीक्षक रा.प. तृतीय ईन्तजज, मेटर ोलोजी

२०७६।१२।०८ गते 

धिनको २:०० बजे

२०७६।१२।०९ गते 

धिनको २:०० बजे
२६३ श्री मेगा कलेज, बबरमहल

११ 17292/076-77 खुला कृधि ईन्तजजधनयर रा.प. तृतीय कृधि, एगृ, ईन्तजज
२०७६।१२।०८ गते 

धबहान ८:०० बजे

२०७६।१२।०९ गते 

धबहान ८:०० बजे
४५

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायािलय, अनामनगर

२

५

७
२०७६।१२।०४ गते 

धबहान ८:०० बजे

17258-

17261/076-77
खुला/समािेशी

मेकाधनकल 

ईन्तजजधनयर
रा.प. तृतीय ईजज, जनरल मेकाधनकल

२०७६।१२।०४ गते 

धिनको २:०० बजे

17286-

17287/076-77
खुला/समािेशी

बाली संरक्षण 

अधिकृत
रा.प. तृतीय कृधि, बाधल संरक्षण

२०७६।११।३० गते 

धिनको २:०० बजे

२०७६।१२।०१ गते 

धिनको २:०० बजे

२०७६।१२।०५ गते 

धिनको २:०० बजे

२०७६।१२।०५ गते 

धबहान ८:०० बजे

17248-

17254/076-77
खुला/समािेशी ईन्तजजधनयर रा.प. तृतीय

(क) ईन्तजजधनयररङ्ग , धसधभल, जनरल

(ख) ईन्तजजधनयररङ्ग , धसधभल, हाइिे,

(ग) ईन्तजजधनयररङ्ग , धसधभल, स्याधनटरी

(घ) ईन्तजजधनयररङ्ग , धसधभल, इररगेशन

सबै उमे्मििार

सबै उमे्मििार

सबै उमे्मििार

सबै उमे्मििार

सबै उमे्मििार

सबै उमे्मििार

सबै उमे्मििार

2



प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद शे्रणी/तह सेवा, समूह,उपसमूह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल नं.

१२
17268-

17270/076-77
खुला/समािेशी मेटेररयोलोधजष्ट रा.प. तृतीय ईन्तजज, मेटेररयोलोजी

२०७६।१२।१० गते 

धिनको २:०० बजे

२०७६।१२।११ गते 

धिनको २:०० बजे
६३ श्री भाइिेन्ट इन्तिचु्यट, नु्यप्लाजा

१३
17271-

17273/076-77
खुला/समािेशी

धजयोलोधजष्ट/धसस्मो

लोधजष्ट
रा.प. तृतीय ईन्तजज, जनरल धजयोलोजी

२०७६।१२।१० गते 

धिनको २:०० बजे

२०७६।१२।११ गते 

धिनको २:०० बजे
१२२ श्री मेगा कलेज, बबरमहल

१४
17293-

17298/076-77
खुला/समािेशी

खाद्य अनुसन्धान 

अधिकृत
रा.प. तृतीय कृधि, खा.पो.तथा गु.नी.

२०७६।१२।१० गते 

धिहान ८:०० बजे

२०७६।१२।११ गते 

धिहान ८:०० बजे
३८४ श्री भाइिेन्ट इन्तिचु्यट, नु्यप्लाजा

१५
17281-

17284/076-77
खुला/समािेशी

केधमष्ट सहायक 

िैज्ञाधनक अधिकृत
रा.प. तृतीय ईन्तजज, केमेष्टर ी

२०७६।१२।१२ गते 

धिनको २:०० बजे

२०७६।१२।१३ गते 

धिनको २:०० बजे
२६५ श्री मेगा कलेज, बबरमहल

१६
17299-

17300/076-77
खुला/समािेशी स.अ.अ. रा.प. तृतीय बन, बोटानी

२०७६।१२।१२ गते 

धिहान ८:०० बजे

२०७६।१२।१३ गते 

धिहान ८:०० बजे
८८ श्री भाइिेन्ट इन्तिचु्यट, नु्यप्लाजा

१७
17274-

17280/076-77
खुला/समािेशी नापी अधिकृत रा.प. तृतीय ईन्तजज, सभे

२०७६।१२।१४ गते 

धिनको २:०० बजे

२०७६।१२।१५ गते 

धिनको २:०० बजे
२८७ श्री मेगा कलेज, बबरमहल

२००
श्री SEA ईन्तजजधनयररङ्ग एकेडेमी, 

थापाथली
८७०००१ ८७०२००

३६१ श्री भाइिेन्ट इन्तिचु्यट, नु्यप्लाजा ८७०२०१ माधथ सबै

४०० श्री भाइिेन्ट इन्तिचु्यट, नु्यप्लाजा ८७०००१ ८७०४००

२००
श्री SEA ईन्तजजधनयररङ्ग एकेडेमी, 

थापाथली
८७०४०१ ८७०६००

२००
श्री PEA एशोधसयसन, 

जेधससमागि , थापाथली
८७०६०१ ८७०८००

२१७ श्री EPS सु्कल, धमनभिन ८७०८०१ माधथ सबै

२० 17313/076-77 मिेसी डेण्टल सजिन आठौ ंतह स्वास्थ्य, डेन्तन्टर स्टी
२०७६।१२।१८ गते 

धिहान ८:०० बजे

२०७६।१२।१९ गते 

धिहान ८:०० बजे
८६

श्री PEA एशोधसयसन, 

जेधससमागि , थापाथली

२००
श्री SEA ईन्तजजधनयररङ्ग एकेडेमी, 

थापाथली
८७०००१ ८७०२००

१७७
श्री PEA एशोधसयसन, 

जेधससमागि , थापाथली
८७०२०१ माधथ सबै

२२ 17315/076-77 खुला
कमु्यधनटी नधसिङ्ग 

अधिकृत
सातौ ंतह स्वास्थ्य, कमु्यधनटी नधसिङ्ग

२०७६।१२।२० गते 

धिहान ८:०० बजे

२०७६।१२।२१ गते 

धिहान ८:०० बजे
११९

श्री SEA ईन्तजजधनयररङ्ग एकेडेमी, 

थापाथली

१८

१९

२०७६।१२।१४ गते 

धिहान ८:०० बजे

२०७६।१२।१५ गते 

धिहान ८:०० बजे

२०७६।१२।१६ गते 

धिहान ८:०० बजे

२०७६।१२।१७ गते 

धिहान ८:०० बजे
रा.प. तृतीय धिधिि

सबै उमे्मििार

सबै उमे्मििार

सबै उमे्मििार

सबै उमे्मििार

सबै उमे्मििार

सबै उमे्मििार

17301-

17304/076-77
खुला/समािेशी स.व्य.अ./स.सं.अ. रा.प. तृतीय बन, नेशनल पाकि  एण्ड िाइल्ड लाइफ

17305-

17311/076-77
खुला/समािेशी कम्प्युटर ईन्तजजधनयर

17314/076-77 मधहला नधसिङ्ग अधिकृत सातौ ंतह
२०७६।१२।१८ गते 

धिहान ८:०० बजे

२०७६।१२।१९ गते 

धिहान ८:०० बजे
२१ स्वास्थ्य, जनरल नधसिङ्ग

सबै उमे्मििार

सबै उमे्मििार
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद शे्रणी/तह सेवा, समूह,उपसमूह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल नं.

२३ 17316/076-77 धप.के्ष.
स्वास्थ्ि धशक्षा 

अधिकृत
सातौ ंतह स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन

२०७६।१२।२२ गते 

धिहान ८:०० बजे

२०७६।१२।२३ गते 

धिहान ८:०० बजे
१३

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायािलय, अनामनगर

२४
17317-

17318/076-77
समािेशी धफधजयोथेराधपष्ट सातौ ंतह स्वास्थ्य, धफधजयोथेरापी

२०७६।१२।२४ गते 

धिहान ८:०० बजे

२०७६।१२।२५ गते 

धिहान ८:०० बजे
३५

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायािलय, अनामनगर

२००
श्री SEA ईन्तजजधनयररङ्ग एकेडेमी, 

थापाथली
८७०००१ ८७०२००

४०० श्री EPS सु्कल, धमनभिन ८७०२०१ ८७०६००

११९
श्री PEA एशोधसयसन, 

जेधससमागि , थापाथली
८७०६०१ माधथ सबै

२००
श्री SEA ईन्तजजधनयररङ्ग एकेडेमी, 

थापाथली
८७०००१ ८७०२००

२००
श्री PEA एशोधसयसन, 

जेधससमागि , थापाथली
८७०२०१ ८७०४००

२६३ श्री EPS सु्कल, धमनभिन ८७०४०१ माधथ सबै

द्रष्टब्यः 

५. परीक्षाथीले परीक्षा केन्द्रमा आउँिा आफ्नो प्रिेशपत्र सधहत नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र िा राधष्टर य पररचयपत्र िा आफ्नो तन्तस्वर भएको सरकारी धनकायबाट जारी भएको अन्य कुनै प्रमाणपत्र समेत अधनिायि रूपमा साथमा धलई आउनु पनेछ ।

२०७६।१२।२६ गते 

धिहान ८:०० बजे

२०७६।१२।२७ गते 

धिहान ८:०० बजे

२०७६।१२।२८ गते 

धिहान ८:०० बजे

२०७६।१२।२९ गते 

धिहान ८:०० बजे

१. उमे्मििारले उत्तरपुन्तिकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुिपनेछ ।

२. प्रिेश पत्र धिना कुनै पधन उमे्मििारिालाई परीक्षामा सन्तम्मधलत नगराइने हँुिा प्रिेशपत्र अधनिायि रुपमा साथमा धलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिनमा आइपुगु्नपनेछ ।

सबै उमे्मििार

17319-

17323/076-77

आ.प्र./खुला/स

मािेशी
फामेसी अधिकृत सातौ ंतह

३. परीक्षा भिनमा मोबाइल फोन धनिेि गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालन हुने धिन अप्रत्याधशत धििा पनि गएमा पधन आयोगको पूिि सूचना धिना धनिािररत परीक्षा कायिक्रम स्थथधगत हुने छैन ।

२५

२६
17324-

17327/076-77

आ.प्र./खुला/स

मािेशी
जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौ ंतह स्वास्थ्य, हेल्थ इिपेक्सन

स्वास्थ्य, फामेसी

सबै उमे्मििार
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