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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 

 
 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
 

सूचना नं. १२०/०७5-७6 लमलत २०७5/५/३१ 
 

लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिम्च चके्षत्रीयचनिरे्दशि् य,चसुरे्खतको देहायको ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह र पदको लावग 

सञ् चावलत प्रवतयोवगतात्मक वलखित परीक्षामाच सुरे्खतच परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका 

उिेदवारलाई देहायको वमवत र समयमा आयोगको सुरे्खतचक्य ा् य, वीरेन्द्रिगरमा 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 १च(एक)चघण्ट्चअग्वै अन्तवाातााको लावग 

उपखथथत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 

 

सेवा, समूह/उपसमूह –  िेप्  स्व्स्थ्य,चपश्िकचहेल्थचिनसाङ्ग  पद – अ.ि.मी. 

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

ववज्ञापन नं.  ............/०७४-७५ १४३७२ १४३७३ १४३७४ १४३७५ - - १४३७६ 

वकवसमः िुला मवहला आ.ज. मधेसी दवलत अपाङ्ग वप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ७ १ १ १ - - १ 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः ५०३ 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  १४ १७ ५ ३ - - ५ 
 

व.क्र.िं. रो चिं. उमे्मर्दव्रकोचि्मथर ब्बुकोचि्म ब्जेकोचि्म छिौटचभएकोचसमूह 

1 330029 आशा गुरुङ्ग टेकबहादुर  वभमबहादुर  िुला, मवहला, आ.ज. 

2 330068 कल्पना बथ नेत रामबहादुर  शेरबहादुर  मवहला 

3 330070 कल्पना भण्डारी िगेन्द्रप्रसाद  कृष्णराज  िुला, मवहला 

4 330001 खिममाया ओली केशरबहादुर पसे िुला, मवहला 

5 330106 िुसु्ब कुमारी बरै बलबहादुर  लालबहादुर  िुला, आ.ज. 

6 330107 िेम कुमारी थारु जमुना  जोिन  आ.ज. 

7 330159 जानकी िातुन कररम  नन्या  मधेसी 

8 330205 वदपा पन्त वशवकुमार यज्ञप्रसाद िुला, मवहला 

9 330239 वनत्या उपाध्याय बेनुप्रसाद भगीराम िुला, मवहला 

10 330280 पुजा थापा ववषु्णकुमार िेमराज मवहला 

11 330283 पुवर्ामा वब.सी. लोकबहादुर जमनवसंह िुला, मवहला 

12 330309 बवबता अवधकारी जयबहादुर भुवानवसंह िुला, मवहला 

नयााँ बानेश् वर  काठमाडौं 
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व.क्र.िं. रो चिं. उमे्मर्दव्रकोचि्मथर ब्बुकोचि्म ब्जेकोचि्म छिौटचभएकोचसमूह 

13 330346 मन कुमारी पुन मानबहादुर जंगबहादुर आ.ज. 

14 330351 मन्जु कुमारी चौधरी सोनेलाल प्रमेश् वर मधेसी 

15 330356 ममता सलामी मगर वटकाराम  भबे  आ.ज. 

16 330388 रजनी शाही वकवताबहादुर  जोरावसंह  वप.के्ष. 

17 330408 राम कुमारी बयलकोटी गंगे जसवीर िुला, मवहला 

18 330440 लक्ष्मी कुमारी बुढा गोरे वतलराम वप.के्ष. 

19 330445 वलला ररजाल वबषु्ण  नयााँराम  िुला, मवहला 

20 330457 ववपना के.सी. वदपेन्द्रकुमार  वमनबहादुर  मवहला 

21 330468 ववषु्ण माया कठायत वीरबहादुर पररमल िुला, मवहला, वप.के्ष. 

22 330505 सवदक्षा वबष्ट कर्ाबहादुर जयबहादुर िुला, मवहला 

23 330520 सवमक्षा शाही भक्तबहादुर  गजबहादुर  िुला, मवहला 

24 330534 सरस्वती बुढा मनबहादुर  लछुमन  वप.के्ष. 

25 330565 वसता शमाा लोकनाथ  कासीराम  मवहला 

26 330496 शे्वता कुमारी चौधरी वैजनाथ  बृजु  मधेसी 

27 330629 हेमलता कुमारी बुढा कृपाराम धना िुला, मवहला, वप.के्ष. 
 

 

 

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

नमनत वर् ा्िुक्रमचिम्वर अन्तरव्त ा्चहुिेचसमय नमनत वर् ा्िुक्रमचिम्वर अन्तरव्त ा्चहुिेचसमय 

२०७५।६।२३ १-७ वदनको १.०० बजे २०७५।६।२३ ८-१४ वदनको ३.०० बजे 

२०७५।६।२४ १५-२१ ववहान ११.०० बजे २०७५।६।२४ २२-२७ वदनको १.०० बजे 

 

पुिचिः  

- रोल नम्वर ३३०२५७ का उिेदवारले उत्तरपुखस्तकामा प्रश्नपत्रको समूह “वक” नलेिेकोले वनजको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ । 

- 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) (प्रमेबहादरु शे्रष्ठ) (यवुराज पोखरेल) 

 नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उपसखचव  


