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ललखर्खत नलतजा सम्बन्द्धी सूचना 
सूचना नं.: २८/०७५-७६,  लमलत :- २०७५/५/१६ 

 

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय, नयााँबानशे्वरको देहायका ववज्ञापनमा सञ्चालन भएको ललखर्खत परीक्षामा सखम्मललत उम्मेदवारहरुमध्ये 
वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोल नम्बर तथा नाम, थर भएका उम्मेदवारहरु उत्तीर्ा भै अन्द्तरवातााको लालग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखन्द्धत 
सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्मेदवारहरुले देहायको लमलत र समयमा लोक सेवा आयोग, 
काठमाडौं कायाालय, नयााँबानशे्वरमा हनुे अन्द्तरवाताा ददन आउाँदा पासपोटा साईजको फोटो २ प्रलत, शैखक्षक योग्यता र नागररकताको प्रमार्पत्रको 
सक्कलसवहत नक्कल २/२ प्रलत, दरर्खास्त फारामको पवहलो पाना २ प्रलत र र तेश्रो पाना १ प्रलत भरर प्रवेशपत्र ललई तोवकएको ददन १ घण्टा 
अगावै उपखस्थत हनुपुने व्यहोरा पलन यसै सूचनाद्वारा अवगत गराईएको छ ।  
 

सेवा/समूह: स्वास््य/हे.ई.     पद : लस.अ.हे.व./हे.अ. वा सो सरह तह: पााँचौ 
ललखर्खत परीक्षा लमलत: २०७5/2/12 गते          नलतजा प्रकाशन गने: लोक सेवा आयोग, सरेु्खत कायाालय 
 

ववज्ञापन नं.     ......../०७४-७५ 11473 
वकलसम  आ.प्र. 
माग पद संख्या  21 
ललखर्खत परीक्षामा सखम्मललत उम्मेदवार संख्या      110 
अन्द्तरवातााको लालग छनौट भएको संख्या 27 

 
 
 

वर्ाानकु्रम 
नं. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 
छनौट भएको  

समूह 
१.  130113 ऋवि राज दाहाल परुुिोत्तम  छववलाल  आ.प्र. 
२.  132112 ओमबहादरु रानाक्षेत्री सेरबहादरु परसरुाम आ.प्र. 
३.  131875 गौरी शंकर प्रसाद अनत रामचन्द्र आ.प्र. 
४.  130285 खजतेन्द्र कुमार यादव रामलोचन रामवकृ्ष आ.प्र. 
५.  130396 देवेन्द्र पंलडत नथनुी जगन आ.प्र. 
६.  131448 लधरेन्द्र कुमार यादव भजन वकश्नी आ.प्र. 
७.  130462 लनम बहदरु रावत र्खड्कबहादरु गजबहादरु आ.प्र. 
८.  131919 नरुुलहोदा अंसारी मनददन भोलालमया आ.प्र. 
९.  130494 पदम बहादरु गरुुङ् नन्द्दलाल देवानलसंह आ.प्र. 
१०.  130510 पारस जङ्ग रावल उदयलसंह ववरखजत आ.प्र. 
११.  130682 भोजराज ढुङ्गेल कृष्र्प्रसाद यकु्तप्रसाद आ.प्र. 
१२.  132113 महेन्द्र लगरी गोपाल लक्षुमर् आ.प्र. 
१३.  130768 रंजीता बस्नेत चन्द्रबहादरु र्खड्गबहादरु आ.प्र. 
१४.  131985 रमेश फुयाल भवुानीसंकर चेतनाथ आ.प्र. 
१५.  130810 रवव चन्द्र ढकाल कृष्र्प्रसाद खर्खमनाथ आ.प्र. 
१६.  130835 राज ुकामी प्रदेशी हके आ.प्र. 
१७.  131631 राम कृपाल महतो सगुाया सनु्द्दर आ.प्र. 

http://www.psc.gov.np/
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वर्ाानकु्रम 
नं. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 
छनौट भएको  

समूह 
१८.  130870 रामेश्वर आचाया चेतलाल परुरचन्द्र आ.प्र. 
१९.  131817 लललाधर कुमार कुशवाहा ववरेन्द्र  रक्टु आ.प्र. 
२०.  130990 वीरेन्द्र राज लगरी मनबहादरु गोरु आ.प्र. 
२१.  130005 शसीराम बढुाथोकी रामबहादरु  कमारा  आ.प्र. 
२२.  132047 खशलसर कुमार अलधकारी बदरप्रसाद जयप्रसाद आ.प्र. 
२३.  131060 संजीव कुमार मखललक भपेुन्द्र पनुानन्द्द आ.प्र. 
२४.  132057 संजीव साह लक्ष्मर्  लनसुा  आ.प्र. 
२५.  131084 सन्द्तोजना कटे्टल कृष्र्प्रसाद होमनाथ आ.प्र. 
२६.  131148 सलमाला सवेुदी श्यामप्रसाद रे्खमनारायर् आ.प्र. 
२७.  131224 सलुमत्रा थापा खजवलाल नरबहादरु आ.प्र. 

 
 

अन्द्तरवातााको कायाक्रम 
 

व.क्र.नं अन्द्तरवातााको लमलत र समय 
1-13 2075/7/7 गते ववहान 11.00 बजे 
14-27 2075/7/7 गते ददनको 1.00 बजे 

 

रष्टव्य: 
अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको ददन सावाजलनक ववदा पना गएमा पलन अन्द्तरवाताा कायाक्रम यथावत सञ्चालन हनुछे । 

 

 

 

 

(समुानलाल शाक्य) 
केन्द्रीय प्रलतलनधी 

(भरत र्खरेल) 
कम््यटुर अपरेटर  

(भरत र्खनाल) 
शार्खा अलधकृत  

(पूर्ामान शे्रष्ठ) 
लन.कायाालय प्रमरु्ख 

http://www.psc.gov.np/

