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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. १३५७ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७४।३।२२ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगरको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्मिमल  उमिेदवारहरु 
िध्ये वर्ाानुक्रिानुसार देहायका रोल नमबर  था नाि थर भएका उमिेदवार उत्तीर्ा भई अन्द् वाा ााको लागग छनौट भएको 
व्यहोरा समवम्न्द्ि  सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । अन्तर्वातवाको लवगि छनौट भएकव उम्मेदर्वरहरुले 
पवसपोटा सवइजको फोटो २ प्रतत, आर्श्यक न्यूनतम योग्यतव एकीन हुने सम्पूर्ा प्रमवर्पत्र तथव अन्य आर्श्यक कविजवतहरु 
र दरखवस्त फवरवमको प्रथम र ततृीय पवनव २ प्रतत भरी यो सूचनव प्रकवशन भएको ममततले ७(सवत) ददन मभत्र यस आयोिको 
दरखवस्त व्यर्स्थवपन केन्रमव उक्त प्रमवर्पत्रहरुको प्रततमलपप उम्मेदर्वर आफैले प्रमवणर्त िरी रुजु िरवउनु पनेछ । आर्श्यक 
न्यूनतम योग्यतव तथव अन्य आर्श्यक कविजवतको प्रमवर्पत्रहरु नपुर् यवएमव जुनसुकै बखत दरखवस्त रद्द हुनेछ । छनौट 
भएका उमिेदवारले देहायको स्थान, मित  र सियिा हुने अन्द् वाा ाा ददन आउँदा िागथ उल्लेखि  सक्कल कागजा  र 
प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्द् वाा ाा  था मसफाररस शािािा अतनवाया उपम्स्थ  हुनु पनेछ । अन्द् वाा ााका 
ददन सावाजतनक ववदा पना गएिा पतन उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूहः  स्वास््य, जनरल नर्सिङ्ग पदः  प्रमखु अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक तह÷शे्रण ः  एघारौं 
र्ल.प. सञ्चालन र्मर्तः 207३।१०।५ र ६ गते नर्तजा प्रकाशन गने कायािलयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायािलय । 
  

पर्ज्ञवपन नं. ........ ०७३।७४ - १६५७१ - - - - - 

ककमसमः  खुलव मदहलव आ .ज.  मधेसी दमलत अपवङ्ि पप .क्षे.  
मवि पद संखयवः - १ - - - - - 

मल.प.मव सम्म्ममलत संखयव               २२ 
अन्तर्वातवाको लवगि छनौट 
भएको संखयव 

- ३ - - - - - 

 

ब. क्र. न.ं रोल न.ं उम्मेदर्वरको नवम, थर बवर्ुको नवम बवजेको नवम छनौट समूह 

1.  130016 ररना शे्रष्ठ जयराम लखनलाल 

महहला 2.  130017 रोशन लक्ष्म  तइुतईु आशबहादरु काज लाल 

3.  130026 हहराकुमारी र्नरौला धमिध्वज कृष्णबहादरु 
 

 

अन्तर्वातवा हुने स्थवन, ममतत र समयः 
स्थवनः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगर । 

ब. क्र. न.ं 
अन्तर्वातवा कवयाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तर्वातवा कवयाक्रम 

ममतत समय  ममतत समय 
१-३ २०७४।५।१४ ग े ददनको १:०० बज े  - - - 

 
 

   

 

   

(बासपु्रसाद न्द्यौपाने) (र्नलकण्ठ शमाि) (रमेश मैनाली) 

नायब सबु्बा शाखा अर्धकृत उप सचचव 

 


