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ललखर्खत नलतजा सम्बन्द्धी सूचना 
सूचना नं.: 3२/०७५-७६,  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/उपसमूह: स्वास््य/फामेसी    पद : फामेसी सपुरभाइजर  तह: पााँचौ 
ललखर्खत परीक्षा लमलत: २०७5/2/१ गते          नलतजा प्रकाशन गने: लोक सेवा आयोग, सरेु्खत कायाालय 
 
 

ववज्ञापन नं.     ......../०७४-७५ 11484 11485 11486 11487 
वकलसम  र्खलुा मवहला आ.ज. मधेशी 
माग पद संख्या  4 1 1 1 
ललखर्खत परीक्षामा सखम्मललत उम्मेदवार संख्या      484 
अन्द्तरवातााको लालग छनौट भएको संख्या 6 7 4 4 

 
 

वर्ाानकु्रम 
नं. 

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

समूह 
१.  130015 अलनल चौधरी उमेश सोनेलाल र्खलुा,मधेशी 
२.  130578 चन्द्दन कुमार साह नागेश्वर रामेश्वर मधेशी 
३.  130155 ददनकुा पोख्रले देववप्रसाद टेकनाथ र्खलुा,मवहला 
४.  130189 नलबन्द्रा र्खड्का रगलबर धनखजत मवहला 
५.  130594 लनत्यानन्द्द ठाकुर काललकान्द्त खशङ्घेश्वर मधेशी 
६.  130220 पजुा क्षेत्री पृ् वीराज झववन्द्रलाल मवहला 
७.  130597 पूजा गपु्ता अलनरुर मंखग्नराम मधेशी 
८.  130292 लभष्म सापकोटा उमानन्द्द अखग्नधर र्खलुा 
९.  130400 रेर् ुपौडेल पवनराज रामप्रसाद र्खलुा,मवहला 
१०.  130403 रेश्मा शाक्य महासप्त रामरत्न र्खलुा,मवहला,आ.ज. 
११.  130467 सन्द्तोष शे्रष्ठ लनलप्रसाद ववष्र्पु्रसाद आ.ज. 
१२.  130472 सन्द्ध्या खघलमरे माधव भवानीप्रसाद र्खलुा,मवहला 
१३.  130519 सबुास राजभण्डारी कृष्र्बहादरु कुलबहादरु आ.ज. 
१४.  130532 सयुा बहादरु तामाङ मोलतलाल र्खम्बलसंह आ.ज. 
१५.  130542 ससु्मा आचाया इश्वरीप्रसाद  वटकाराम  मवहला 
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अन्द्तरवातााको कायाक्रम 
व.क्र.नं अन्द्तरवातााको लमलत र समय 
1-10 2075/7/12 गते ववहान 11.00 बजे 
11-15 2075/7/12 गते ददनको 1.00 बजे 

 

रष्टव्य: 
क. रोल नं. 130193 का उम्मेदवारले उत्तरपखुस्तकामा समूह की उल्लेर्ख नगरेको हुाँदा लनजहरुको उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको छ । 
र्ख. 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 
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