लोक सेवा आयोग
(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)
सच
ू ना नं. ४६९ /०७२/७३

अनामनगर, काठमाण्डौं
मित िः–२०७३।८।४

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगरको दे हायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि
िध्ये वर्ाानुक्रिानुसार दे हायका रोल नमबर

परीक्षािा सम्मिमल

उमिेदवारहरु

था नाि थर भएका उमिेदवार उत् ीर्ा भई सािूहहक परीक्षर् परीक्षा र

अन्द् वाा ााको लागग छनौट भएको व्यहोरा समवम्न्द्ि

सबैको जानकारीको लागग यो सच
ू ना प्रकाशन गररएको छ । सामहू िक

परीक्षण परीक्षा र अन्तर्ाातााको लागि छनौट भएका उम्मेदर्ारले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रतत, आर्श्यक पने सबै
प्रमाणपत्रिरुको सक्कल सहित नक्कल २/२ प्रतत, दरखास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रतत तथा तत
ृ ीय 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 । दे हायको स्थान, मित
परीक्षर् परीक्षा र अन्द् वाा ाा हदन आउँ दा िागथ उल्लेखि

सक्कल कागजा

र सियिा हुने सािूहहक
र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै उपम्स्थ

हुनु पनेछ । सािूहहक परीक्षर् परीक्षा र अन्द् वाा ााका हदन सावाजतनक ववदा पना गएिा पतन उक्
हुनेछ ।
पदः नर्सिङ्ग अर्िकृत

सेवा, समूह, उपसमूहः स्वास््य, जनरल नर्सिङ्ग
र्ल.प. सञ्चालन र्मर्तः 2072।१२।२८ र २९ गते

कायाक्रि यथाव ् सञ्चालन

तह÷श्रे ण ः सातौं

नर्तजा प्रकाशन गने कायािलयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायािलय ।
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अन्तर्ाातााको लागि छनौट भएको संखया
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अन्तर्ााताा िुने स्थान, समतत र समयः
स्थानः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगर ।
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