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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. ८१२ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
    

मित िः–२०७३।१०।२४ 
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 । अन्तर्ाातााको लागि छनौट भएका उम्मेदर्ारहरुले 
पासपोटा साइजको फोटो २ प्रतत, आर्श्यक न्यूनतम योग्यता एकीन हुने सम्पूर्ा प्रमार्पत्र तथा अन्य आर्श्यक कािजातहरु 
र दर्ाास्त फारामको प्रथम र ततृीय पाना २ प्रतत भरी यो सचूना प्रकाशन भएको ममततले ७(सात) ददन मभत्र यस आयोिको 
दरर्ास्त व्यर्स्थापन केन्रमा उक्त प्रमार्पत्रहरुको प्रततमलपप उम्मेदर्ार आफैले प्रमाणर्त िरी रुज ुिराउनु पनेछ । आर्श्यक 
न्यूनतम योग्यता तथा अन्य आर्श्यक कािजातको प्रमार्पत्रहरु नपुर् याएमा जुनसुकै बर्त दरर्ास्त 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, एकीकृत चिककत्सा पदः  उपस्वास््य प्रशासक/प्र.चि.स्वा.प्र. तह÷शे्रण ः  नवौं 
लि.प. सञ्चािन लमलतः 207३।४।२८ र २९ गते नलतिा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 
  

पर्ज्ञापन नं. ........ ०७२।७३ १७220 

ककमसमः  आ.प्र. 
माि पद संखयाः 6 

मल.प.मा सम्म्ममलत संखया 9 

अन्तर्ाातााको लागि छनौट भएको संखया 9 
 

ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदर्ारको नाम, थर बार्ुको नाम बाजेको नाम 
1.  130002 अिजानप्रसाद सापकोटा मनोहरीप्रसाद शचिप्रसाद 

2.  130004 खगेश्वर गेिाि नन्द्दिाि कहरािाि 

3.  130005 झिक शमाा गौतम कवष्णजप्रसाद गोकज ि 

4.  130008 नरेन्द्रकज मार झा सजबोधनारायण साधव 

5.  130009 नविककशोर झा िक्ष्मण तेिनारायण 

6.  130010 पजरुषोत्तमराि सेढाई िक्ष्म प्रसाद भवनाथ 

7.  130011 भवान प्रसाद शमाा देव प्रसाद पशजपत  
8.  130014 मजचिनारायण साह गोकवन्द्दप्रसाद भोिा 
9.  130001 रामबहादजर के.स . पदमबहादजर खड्कबहादजर 

अन्तर्ााताा हुने स्थान, ममतत र समयः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगर । 
ब. क्र. नं. ममतत अन्तर्ाातााको समय ब. क्र. नं. ममतत अन्तर्ाातााको समय 
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