
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

  

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. २८३ /०७७-७८ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः -२०७८।०३।१४ 

अन्तवााताा लिलत तोलकएको सम्बन्धी सूचना 

लोक सेवा आयोग, मलखि  परीक्षा नम जा प्रकाशन शािाबाट ममम  २०७७/१२/०४ ग े प्रकामश  देहायका सूचना 

नौं., मवज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह, नवडौं  हका मवमिन्न पदहरूको अन्तवाा ाा कायाक्रम  पमशल बमोमजमको  

ममम , समय र स्थानमा सञ्चालन गने गरी  ोमकएको व्यहोरा आयोगको ममम  २०७८।०३।१४ ग ेको मनर्ायानुसार 

सम्बखि  सबैको जानकारीको लामग अनुरोध छ ।  
 

अन्तवााताा हुने स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, किलपोिरी 
 

क्र.स. सूचना नं.       

(०७७/७८) 

लवज्ञापन नम्बर सेवा सिूह, उप सिूह, पद ब.क्र.नं. लिलत सिय 

१ २२७ १७२१५/०७६-७७ (िुला) स्वास्थ्य, मेमिमसन, नेफ्रोलोजी, कन्सले्टण्ट 

नेफ्रोलोमजष्ट 

१-३ २०७८/०४/०३ मदनको ११:३० बजे 

२ २२९ १७२१७/०७६-७७ (िुला) स्वास्थ्य, मेमिमसन, नू्यरोलोजी, कन्सले्टण्ट 

नू्यरोलोमजष्ट 

१ २०७८/०४/०३ मदनको ११:३० बजे 

३ २३३ १७२२१/०७६-७७ (िुला) स्वास्थ्य, सजारी, जनरल सजारी, कन्सले्टण्ट 

सजान 

१-३ २०७८/०४/०३ मदनको २:०० बजे 

४ २३४ १७२२२/०७६-७७ (ममहला) स्वास्थ्य, सजारी, कामिायोथोरामसक सजारी, 

कन्सले्टण्ट कामिायोथोरामसक सजान 

१ २०७८/०४/०३ मदनको २:०० बजे 

५ २३५ १७२२३/०७६-७७ (िुला) स्वास्थ्य, सजारी, युरो सजारी, कन्सले्टण्ट युरो 

सजान 

१-२ २०७८/०४/०४ मदनको ११:३० बजे 

६ २३७ १७२२५/०७६-७७ (िुला) स्वास्थ्य, सजारी, नु्यरो सजारी, कन्सले्टण्ट नु्यरो 

सजान 

१-३ २०७८/०४/०४ मदनको ११:३० बजे 

७ २३९ १७२२७-१७२२८/०७६-७७ 

(िुला/आ.ज.) 

स्वास्थ्य, रेमियोलोजी, रेमियोिाइग्नोमसस, 

कन्सले्टण्ट रेमियोलोमजष्ट 

१-३ २०७८/०४/०५ मदनको ११:३० बजे 

८ २४० १७२२९/०७६-७७ (आ.प्र.) स्वास्थ्य, साइक्याटर ी, कन्सले्टण्ट साइक्यामटर ष्ट १ २०७८/०४/०५ मदनको ११:३० बजे 

९ २४१ १७२३०/०७६-७७ (मधेशी) स्वास्थ्य, साइक्याटर ी, कन्सले्टण्ट साइक्यामटर ष्ट १-२ २०७८/०४/०५ मदनको २:०० बजे 

१० २४२ १७२३१/०७६-७७ (ममहला) स्वास्थ्य, पेमियामटरक्स, पेमियामटरक मेमिमसन, 

कन्सले्टण्ट पेमियामटर मसयन 

१-३ २०७८/०४/०५ मदनको २:०० बजे 

११ २४५ १७२३४/०७६-७७ (िुला) स्वास्थ्य, अटोररनोल्याररङ्गोलोजी, कन्सले्टण्ट 

इ.एन.टी. सजान 

१-३ २०७८/०४/०६ मदनको ११:३० बजे 

१२ २४६ १७२३५/०७६-७७ (िुला) स्वास्थ्य, एनेस्थेमसयोलोजी, कन्सले्टण्ट 

एनेस्थेमसयोलोमजष्ट 

१-३ २०७८/०४/०६ मदनको ११:३० बजे 

१३ २४७ १७२३६/०७६-७७ (िुला) स्वास्थ्य, अब्स्ट र् े मटक्स एण् गाइनोकोलोजी, 

कन्सले्टण्ट अब्स्ट र् ेमटक्स एण् 

गाइनोकोलोमजष्ट 

१-३ २०७८/०४/०६ मदनको २:०० बजे 

१४ २४८ १७२३७/०७६-७७ (िुला) स्वास्थ्य, प.हे.ए., उपस्वास्थ्य प्रशासक १-३ २०७८/०४/०६ मदनको २:०० बजे 

१५ २४९ १७२३८-१७२३९/०७६-७७ 

(िुला/दमल ) 

स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, 

कन्सले्टण्ट प्याथोलोमजष्ट 

१-४ २०७८/०४/०७ मदनको ११:३० बजे 

१६ २५० १७२४०/०७६-७७ (िुला) स्वास्थ्य, िेखिष्टर ी, इन्डोिोखण्टष्ट, कन्सले्टण्ट 

इन्डोिोखण्टष्ट 

१-३ २०७८/०४/०७ मदनको ११:३० बजे 

१७ २५५ १७२४५/०७६-७७ (िुला) स्वास्थ्य, मिमजयोथेरापी, उपप्रमुि 

मिमजयोथेरामपष्ट 

१-३ २०७८/०४/०८ मदनको ११:३० बजे 

 

 

 

 

 

 

 

 

(माधवप्रसाद लम्साल) (मनलकण्ठ शमाा) (मनरन्जन शे्रष्ठ) 

नायब सुब्बा शािा अलिकृत उप सलचव 
 


