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लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगरको दे हायका ववज्ञापनमा ललइएको ललखित परीक्षामा सखममललत उममेदवारहरु
ु मानुसार दे हायका रोल नमबर तथा नाम थर भएका उममेदवार उत्तीर्ा भई अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको व्यहोरा
मध्ये वर्ाानक्र
समवखन्द्ित सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएका उममेदवारहरूले पासपोटा

साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक न्द्यूनतम योग्यता एकीन हुने समपूर्ा प्रमार्पत्र तथा अन्द्य आवश्यक कागजातहरू र दरिास्त

फारामको प्रथम र तृतीय पाना २ प्रलत भरी यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतले ७(सात) ददन लभत्र यस आयोगको दरिास्त
व्यवस्थापन केन्द्रमा उक्त प्रमार्पत्रहरूको प्रलतललवप उममेदवार आफैले प्रमाखर्त गरी रुजू गराउनु पनेछ । आवश्यक न्द्यूनतम
योग्यता तथा अन्द्य आवश्यक कागजातको प्रमार्पत्रहरू नपुर्याएमा जुनसुकै बित दरिास्त रद्द हुनछ
े । छनौट भएका उममेदवारले

दे हायको स्थान, लमलत र समयमा हुने अन्द्तवााताा ददन आउँदा मालथ उखललखित सक्कल कागजात र प्रवेशपत्र ललई १(एक) घण्टा

अगावै आयोगको अन्द्तवााताा तथा लसफाररस शािामा अलनवाया उपखस्थत हुन ु पनेछ । अन्द्तवाातााका ददन सावाजलनक ववदा पना
गएमा पलन उक्त कायाक्रम यथावत् सञ्चालन हुनेछ ।

सेवा, समूह, उपसमूहः स्वास््य, हेलथ इन्द्सपेक्सन
लल.प. सञ्चालन लमलतः 207४।१२।३ र ४ गते

पदः जनस्वास््य प्रशासक

तह÷श्रे र्ीः नवौं

नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय ।
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