लोक से वा आयोग
परीक्षा सं चालन शािा (सुरक्षा ननकाय तथा संगनित संस्था)

नलखित परीक्षा कायय क्रम एवं परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सू चना
ननकायः वी.पी. कोइराला मे मोररयल क्यान्सर अस्पताल

जिज्ञापन प्रकाजशत जमजतिः

जल.प. कायिक्रम प्रकाजशत जमजतिः

२०७५॰१०॰२७

२०७५॰१२॰५

अस्पतालको पूिि प्रकाजशत जिज्ञापन अनु सार दे हाय िमोजमका पदहरुको आ.प्र. र िुला प्रनतयोनगतात्मक जलक्लखत परीक्षा दे हाय िमोजजमको कायि क्रम
अनुसार जनम्न िमोजजका परीक्षा भिनहरुमा सौं चालन हुने व्यहोरा सम्वक्लित सिैको जानकारीका लाजग यो सूचना प्रकाजशत गररएको छ ॰
क्र.सं.

नबज्ञापन नं.

नकनसम

१

२२/०७५-७६

आ.प्र.

पद, सेवा, समू ह/उपसमूह/ तह

नलखित परीक्षा नमनत समय

टे क्नोलोजजष्ट, प्राजिजधक (स्वास्थ्य), मेजडकल (एलाइड
हे ल्थ), मेजडकल ल्याि टे क्नोलोजी, अजधकृत/सात ौं

२०७६/१/१९ गते
जदनको २:०० बजे (सौं युक्त)

२९-३०/०७५-

खुला र

टे क्नोलोजजष्ट, प्राजिजधक (स्वास्थ्य), मेजडकल (एलाइड

७६

मजहला

हे ल्थ), मेजडकल ल्याि टे क्नोलोजी, अजधकृत/सात ौं

३

२५/०७५-७६

आ.प्र.

४

२६/०७५-७६

आ.प्र.

५१-५२/०७५-

खुला र

सहायक, प्रशासन, व्यिस्थापन, प्रशासन (प्रशासजनक),

७६

मधेशी

सहायक/पााँ च ौं

२७-२८/०७५-

खुला र

२०७६/१/२० गते

मजहला

रजजष्टरार, प्राजिजधक (स्वास्थ्य), मेजडकल (जचजकत्सक),
रे जडयसन अौं कोलोजी, अजधकृत/नि ौं

खुला र

टे क्नोलोजजष्ट, प्राजिजधक (स्वास्थ्य), मेजडकल (एलाइड

२०७६/१/२१ गते

आ.ज.

हे ल्थ), रे जडयोथेरापी टे क्नोलोजी, अजधकृत/सात ौं

जदनको २:०० बजे

जसष्टर, प्राजिजधक (स्वास्थ्य), नजसि ङ्ग,

२०७६/१/२१ गते

२

५
६
७
८
९
१०
११
१२.१
१२.२
१२.३

७६
३१-३२/०७५-७६
३३-३६/०७५७६
३८/०७५-७६

खुला र

िररष्ठ सहायक, प्रशासन, व्यिस्थापन, प्रशासन

२०७६/१/२० गते

(प्रशासजनक), सहायक/छै ठ ौं
सहायक, प्रशासन, व्यिस्थापन, प्रशासन (प्रशासजनक),

जदनको २:०० बजे

सहायक/पााँ च ौं

२०७६/१/२० गते

समािे शी क्लिजनकल/कम्यूजनजट, अजधकृत/सात ौं
खुला

जदनको २:०० बजे (सौं युक्त)

२०७६/१/२१ गते

इक्लजजजनयररङ्ग, बायोमेजडकल, अजधकृत/सात ौं

जदनको २:०० बजे

टे क्लक्नजसयन, प्राजिजधक (स्वास्थ्य), मेजडकल (एलाइड

७६

मधेशी

हे ल्थ), मेजडकल ल्याि टे क्नोलोजी, सहायक/पााँ च ौं

२०७६/१/२१ गते

४१-४३/०७५-

खुला र

टे क्लक्नजसयन, प्राजिजधक (स्वास्थ्य), मेजडकल (एलाइड

जिहान ८:०० बजे

७६
४४-५०/०७५७६
४४-५०/०७५७६

सम्म

श्री मकिानपु र
बहुमुखी क्याम्पस,

सिै उम्मेदिारहरु

हे ट ड
ौं ा ॰

श्री मकिानपु र
बहुमुखी क्याम्पस,

सिै उम्मेदिारहरु

हे ट ड
ौं ा ॰

जदनको २:०० बजे

िायोमेजडकल इक्लजजजनयर, प्राजिजधक (अन्य), हस्पीटल

खुला र

४४-५०/०७५-

रोल नं.
दे खि

जदनको २:०० बजे

३९-४०/०७५-

७६

परीक्षा केन्द्र

प्रथम पत्र

श्री मकिानपु र
बहुमुखी क्याम्पस,

सिै उम्मेदिारहरु

हे ट ड
ौं ा ॰

समािे शी हे ल्थ), रे जडयोथेरापी टे क्नोलोजी, सहायक/पााँ च ौं
२०७६/१/२१ गते

श्री मकिानपु र

समािे शी क्लिजनकल/कम्यूजनजट, सहायक/पााँ च ौं

जिहान ११:०० बजे

बहुमुखी क्याम्पस,

खुला र

२०७६/१/२१ गते

हे ट ड
ौं ा ॰
श्री हे ट ड
ौं ा क्याम्पस,

समािे शी क्लिजनकल/कम्यूजनजट, सहायक/पााँ च ौं

जिहान ११:०० बजे

हे ट ड
ौं ा ॰

खुला र

२०७६/१/२१ गते

श्री आधुजनक राजष्टरय

११०१ दे क्लख

जिहान ११:०० बजे

मा.जि., हे ट ड
ौं ा ॰

माजथका सिै

खुला र

स्टाफ नसि, प्राजिजधक (स्वास्थ्य), नजसि ङ्ग,
स्टाफ नसि, प्राजिजधक (स्वास्थ्य), नजसि ङ्ग,
स्टाफ नसि, प्राजिजधक (स्वास्थ्य), नजसि ङ्ग,

समािे शी क्लिजनकल/कम्यूजनजट, सहायक/पााँ च ौं

१

७००

७०१

११००

द्रष्टब्यः
१. उम्मे दिारले उत्तरपु क्लिकामा कालो मसी भएको डटपे न/कलम मात्र प्रयोग गनुिपने छ ॰
२. प्रिे श पत्र जिना कुनै पजन उम्मे दिारिालाई परीक्षामा सक्लम्मजलत नगराइने हुाँ दा प्रवेशपत्र अननवायय रुपमा साथमा नलई परीक्षा सं चालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै
परीक्षा भिनमा आइपु ग्नुपने छ ॰
३. परीक्षा भिनमा मोबाइल फोन ननषे ध गररएको छ ॰
४. परीक्षा सौंचालन हुने जदन अप्रत्याजशत जिदा पनि गएमा पजन आयोगको पूवय सूचना नवना ननधायररत परीक्षा कायय क्रम स्थजगत हुने छै न ॰
५. ििुगतमात्र परीक्षा हुने पदहरुको उत्तरपुखिका ओएमआर (OMR) प्रणालीको हुनेछ ॰
६. प्रवे श पत्र नवतरण २०७६।०१।०९ गतेदेखि कायायलय समय नभत्र गररनेछ ।

सदस्य सनचव, पदपूनतय सनमनत
वी.पी. कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पताल
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