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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

 

सूचना नं. ४६९ /०७२/७३ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७३।८।४ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगरको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्मिमल  उमिेदवारहरु 
िध्ये वर्ाानुक्रिानुसार देहायका रोल नमबर  था नाि थर भएका उमिेदवार उत् ीर्ा भई सािूहहक परीक्षर् परीक्षा र 
अन्द् वाा ााको लागग छनौट भएको व्यहोरा समवम्न्द्ि  सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । सामूहिक 
परीक्षण परीक्षा र अन्तर्ाातााको लागि छनौट भएका उम्मेदर्ारले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रतत, आर्श्यक पने सब ै
प्रमाणपत्रिरुको सक्कल सहित नक्कल २/२ प्रतत, दरखास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रतत तथा ततृीय पाना १ प्रतत भरी 
सामूहिक परीक्षण परीक्षा र अन्तर्ाातााको लागि तोककएको हदन भन्दा ७(सात) हदन अिार्ै यस आयोिको अन्तर्ााताा तथा 
ससफाररश शाखामा उपस्स्थत भई प्रमाणपत्रिरू पेश िरी रुजु िराउनु पनेछ । देहायको स्थान, मित  र सियिा हुने सािूहहक 
परीक्षर् परीक्षा र अन्द् वाा ाा हदन आउँदा िागथ उल्लेखि  सक्कल कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगाव ैउपम्स्थ  
हुनु पनेछ । सािूहहक परीक्षर् परीक्षा र अन्द् वाा ााका हदन सावाजतनक ववदा पना गएिा पतन उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालन 
हुनेछ । 
 

 

सेवा, समूह, उपसमूहः  स्वास््य, जनरल नर्सिङ्ग पदः  नर्सिङ्ग अर्िकृत तह÷शे्रण ः  सातौं 
र्ल.प. सञ्चालन र्मर्तः 2072।१२।२८ र २९ गते नर्तजा प्रकाशन गने कायािलयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायािलय । 
  

वर्ज्ञापन नं. ........ ०७२।७३ १७405 

ककससमः  आ.प्र. 
माि पद संखयाः ११ 

सल.प.मा सस्म्मसलत संखया १६०९ 

अन्तर्ाातााको लागि छनौट भएको संखया १५ 
 

ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदर्ारको नाम, थर बार्ुको नाम बाजेको नाम 
1.  130266 उमाकुमारी ररजाल यवुराज चक्रपाण  
2.  130282 उषा देवकोटा रमेशप्रसाद बदु्धिप्रसाद 

3.  130528 चचत्रा खनाल लोकहरर बेदप्रसाद 

4.  130564 ज ना गोलेर्िङ्ग जयबहादरु लालबहादरु 

5.  130643 ददपा भट्टराई मातकृाप्रसाद र्भमलाल 

6.  130920 पणुिकुमारी भसुाल देव प्रसाद रािाकृष्ण 

7.  131254 मन्द्ज ुअर्िकारी भक्तलाल अर्नरुर 

8.  131300 र्मनाकुमारी भसुाल शमाि  ददवाकर चन्द्रकान्द्त 

9.  131368 यशोदा बराल हररराज गोद्धवन्द्द 

10.  131660 लक्ष्म देव  जोश  पदमराज चणुामड  
11.  131724 द्धवमला पराजलुी टेकराज द्धहरालाल 

12.  131734 द्धवष्णकुुमारी शे्रष्ठ तेजनारायण रत्नबहादरु 

13.  132064 सरस्वत  पन्द्ि  चशवप्रसाद वलीभर 

14.  132094 सरीता शे्रष्ठ अमरबहादरु र्भमबहादरु 

15.  132144 साद्धवत्र  र्तवारी गरुुदत्त चतरुाखर 
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अन्तर्ााताा िुने स्थान, समतत र समयः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगर । 

ब. क्र. न.ं 
सामूहिक परीक्षण परीक्षा कायाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तर्ााताा कायाक्रम 

समतत समय  समतत समय 
१-१५ २०७३।८।१९ ग े हदनको ११:०० बज े  १-१५ २०७३।८।१९ ग े हदनको १२:०० बज े

 
 
 

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

नायब सबु्बा शाखा अर्िकृत उप सचचव 

 

 
 


