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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 

 
 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
 

सूचना नं. ५७/२०७5-७6 लमलत २०७5/५/१९ 
 

लोक सेवा आयोग, मेची अञ्चल कार्ाालर्, इलामको देहायको ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह र पदको लावग सञ् चावलत 

प्रवतयोवगतात्मक वलखित परीक्षामा इलाम परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका उिेदवारलाई देहायको 

वमवत र समयमा आयोगको इलाम कार्ाालर्, इलाममा सञ् चालन हुने अन्तरवातााका लावग छनौट गने वनर्ाय भएकोले सम्बखित सबैको 

जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र, आवश्यक नू्यनतम योग्यता 

प्रमावर्त गने कागजातको सक् कल सवहत नक् कल २/२ प्रवत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा 

तृतीय पाना १ (एक) प्रवत भरी प्रवेशपत्र साथ तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगावै अन्तवाातााको लावग उपखथथत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै 

सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 

 

सेवा, समूह/उपसमूह –  नेपाल स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्साङ्ग  पद – अ.न.मी. 

शे्रर्ी/तह – चौथो  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७५/०२/२६ 
 

ववज्ञापन नं.  ............/०७४-७५ १०६७० १०६७१ १०६७२ १०६७३ १०६७४ 

वकवसमः िुला मवहला आ.ज. मधेसी दवलत 

माग पद संख्ाः ८ २ १ २ १ 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः ६१० 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  १४ २१ १६ ६ ७ 
 

व.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

1 7 अवनता दाहाल भोजराज  ववषु्णप्रसाद  िुला, मवहला 

2 8 अवनता लाप्चा ववरबहादुर वचत्रववर आ.ज. 

3 24 अमृता राई कृष्णकुमार शंिधन िुला, मवहला, आ.ज. 

4 31 अखम्बका सुन्दास पे्रमबहादुर  दधीराम  िुला, मवहला, दवलत 

5 38 अखिता महत रामऔतार पशुाराम मधेसी 

6 39 अखिना चेम्जोङ विल्लीकुमार  धनबहादुर  मवहला, आ.ज. 

7 44 आयूसी जोशी नारायर् चन्द्रप्रसाद आ.ज. 

8 45 आरती नेपाली टंकबहादुर फते्तमान दवलत 

9 74 एवलना थेवे ववजय मदनकुमार आ.ज. 

10 98 कल्पना राम वदपक  ववरेन  िुला, मवहला, दवलत 

11 120 कुमारी ररमा गुरुङ्ग रवबन्द्रबहादुर लालवसङ्ग िुला, मवहला 

12 125 कृवत नेम्बाङ्ग गंगाप्रसाद गुमनवसंह मवहला, आ.ज. 

13 163 जसोदा पखित हररप्रसाद  िेगन  िुला, मवहला, मधेसी 

14 197 तारादेवी लाप्चा वदलबहादुर काशी मवहला, आ.ज. 

नयााँ बानेश् वर  काठमाडौं 
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व.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

15 279 वपंकी मेहता जोगनारायर् गोजाई िुला, मवहला, मधेसी 

16 284 पुजा चौधरी ववजयकुमार ढोढाइा  िुला, मवहला, आ.ज. 

17 287 पुजा वलमु्ब ववजय मोहनवसंह मवहला, आ.ज. 

18 342 बसन्ता सााँवा चन्द्रबहादुर मैतरुप िुला, मवहला, आ.ज. 

19 343 वबजेता रसाइाली पृथ्वीनारायर् शेरबहादुर दवलत 

20 347 वबवनता नेम्बाङ भीमप्रसाद लालहाङ्ग आ.ज. 

21 385 मवनषा तुम्बापो रत् नबहादुर िम्बरबहादुर आ.ज. 

22 400 ममता बजगाइा  जनादान  यज्ञप्रसाद  मवहला 

23 404 ममता लोक्ताम गोववन्दबहादुर  सन्तववर  आ.ज. 

24 424 वमना नाल्बो वदलकुमार बन्दीलाल िुला, मवहला, आ.ज. 

25 458 रक्षा दनााल नैनावसंह  लालबहादुर  दवलत 

26 485 ररता काकी िोली पूर्ा गरे्शबहादुर िुला, मवहला, दवलत 

27 492 ररमा झा वशलानाथ हररचन्द्र मधेसी 

28 509 लक्ष्मी चापागाई रुद्रकुमार घनेन्द्रबहादुर िुला, मवहला 

29 511 लक्ष्मी शे्रष्ठ वबषु्णकुमार पे्रमबहादुर िुला, मवहला, आ.ज. 

30 555 शेि अवमना िातुन अवमन अवल सवफउल्लाह मधेसी 

31 558 शोभा ररजाल बालकबिु चन्द्रप्रसाद िुला, मवहला 

32 580 सपना कोइराला भक्तप्रसाद गंगाप्रसाद मवहला 

33 634 वसतादेवी वव.क. वदघाबहादुर हका जंग मवहला, दवलत 

34 652 सुजता राइा ववरबहादुर जहानवसंह आ.ज. 

35 668 सुवमती शाह मुनेश्वर रामचररतर मधेसी 
 

 

 

वलखित परीक्षाबाट छनौट भएका मावथ उले्लखित उिेदवारको अन्तरवाताा कायाक्रम वनम्नानुसार सञ् चालन हुने व्यहोरा जानकारी गराइछछ । 

र्मर्ि वर्ाानुक्रम नम्वर अन्तरवािाा हुने समर् र्मर्ि वर्ाानुक्रम नम्वर अन्तरवािाा हुने समर् 

२०७५।६।१८ १-६ ववहान ११.०० बजे २०७५।६।१८ ७-१२ वदनको १.०० बजे 

२०७५।६।१९ १३-१८ ववहान ११.०० बजे २०७५।६।१९ १९-२४ वदनको १.०० बजे 

२०७५।६।२१ २५-३० ववहान ११.०० बजे २०७५।६।२१ ३१-३५ वदनको १.०० बजे 
 

पुनश् चः अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन अन्तरवातााका उक्त कायाक्रम यथावत् सञ्चालन हुनेछन् । 
 

श्रीमान ् 
 संलग्न योग्यताक्रमानसुारको बारकोड ताललका  स्वीकृत नामावली र उत्तरपखुस्तकाको वववरण खण्डको आधारमा उपरोक्तानसुारको 
वणाानकु्रमानसुारको योग्यताक्रम कायम भएकोले प्रस्ततु ववज्ञापन नम्बरको ललखखत परीक्षाको उपरोक्तानसुारको नलतजा प्रकाशन गने लनणायार्ा पेश 
गरेको छु ।  
 

 .................... .................... ...................... 
 (एमकुमार र्ापा) (जयराम नपेाल) (यवुराज पोखरेल) 

 नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उपसखचव  


