
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ९६५ /०७४/७५ अनामनगर, काठमाण्डौं 
                                                                                  मित िः–२०७५।३।२२ 

यस आयोगको सूचना नं. ९१९/०७४-७५ मममि २०७५।३।१९ गिेको सूचनामा देहाय बमोजिम हनुे गरी संशोधन गररएको      
छ । 
लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगरको देहायका ववज्ञापनमा मलइएको मलजिि परीक्षामा सजमममलि उममेदवारहरु मध्ये 
वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोल नमबर िथा नाम थर भएका उममेदवार उत्तीर्ा भई अन्द्िवाािााको लामग छनौट भएको व्यहोरा समवजन्द्धि सबैको 
िानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । अन्द्िवाािााको लामग छनौट भएका उममेदवारहरूले पासपोटा साइिको फोटो २ प्रमि, 
आवश्यक न्द्यूनिम योग्यिा एकीन हनु ेसमपूर्ा प्रमार्पत्र िथा अन्द्य आवश्यक कागिािहरू र दरिास्ि फारामको प्रथम र ििृीय पाना २ प्रमि 
भरी यो सूचना प्रकाशन भएको मममिले ७(साि) ददन मभत्र यस आयोगको दरिास्ि व्यवस्थापन केन्द्रमा उक्त प्रमार्पत्रहरूको प्रमिमलवप उममेदवार 
आफैले प्रमाजर्ि गरी रुिू गराउन ुपनेछ । आवश्यक न्द्यूनिम योग्यिा िथा अन्द्य आवश्यक कागिािको प्रमार्पत्रहरू नपरु् याएमा िनुसकैु बिि 
दरिास्ि रद्द हनुछे । छनौट भएका उममेदवारले देहायको स्थान, मममि र समयमा हनु ेअन्द्िवाािाा ददन आउँदा मामथ उजललजिि सक्कल कागिाि 
र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्द्िवाािाा िथा मसफाररस शािामा अमनवाया उपजस्थि हनु ु पनेछ । अन्द्िवाािााका ददन 
सावािमनक ववदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथावि ्सञ्चालन हनुछे । 
 

सेवा, समूह, उपसमूहः  स्वास््य, पेमडयाविक्स, पेमडयाविक 
मेमडमसन 

पदः  कन्द्सलटेण्ट पेमडयाविमसयन िह÷शे्रर्ीः  नवौं 

मल.प. सञ्चालन मममिः 207४।१२।३ र ४ गिे नमििा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

विज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १७१३५ १७१३६ १७१३७ १७१३८ १७१३९ - - 

किसिमः  िलुा मवहला आ.ि. मधेसी दमलि अपाङ्ग वप.क्ष.े 
माग पद िंख्ाः १ १ १ १ १ - - 

सि.प.मा िम्ममसित िंख्ा                           ७ 
अन्तिााताािो िागग छनौट 
भएिो िंख्ा 

४ १ १ ० ० - - 

 

ब. क्र. न.ं रोि न.ं उममेदिारिो नाम, थर बािुिो नाम बाजेिो नाम छनौट िमूह 

1.  130001 अमनलकुमार शे्रष्ठ जशवकुमार शान्द्िमान िलुा,आ.ि. 
2.  130002 ददपकराि पौडेल माधव  रेविीरमर् िलुा 
3.  130008 समुधर अमधकारी  लक्ष्मीप्रसाद महेश्वर िलुा 
4.  130011 स्वेिाकुमारी गपु्ता सजुशलकुमार नरेशचन्द्र िलुा,मवहला 

 

अन्तिााताा हुने स्थान, समतत र िम्ः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगर । 

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम 

समतत िम्  समतत िम् 
    १-४ २०७५।४।९ ग े दिनको २:०० बज े  - - - 

 
   

 

   

(मनलकण्ठ शमाा) (टेकप्रसाद पलुामी) (टामलाल पाण्डे) 

शािा अमधकृि शािा अमधकृि उप सजचव 

 


