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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 

 
 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
 

सूचना नं. ६८/२०७5-७6 लमलत २०७5/५/२१ 
 

लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कणर्णालर्, जुम्लणको देहायको ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह र पदको लावग सञ् चावलत 

प्रवतयोवगतात्मक वलखित परीक्षामा हुम्लण, डोल्पण र जुम्लण परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका 

उिेदवारलाई देहायको वमवत र समयमा आयोगको जुम्लण कणर्णालर्, जुम्लणमा 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) घण्टण अगणवै अन्तवाातााको लावग 

उपखथथत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 

 

सेवा, समूह/उपसमूह –  नेपणल स्वणस्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्साङ्ग  पद – अ.न.मी. 

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

ववज्ञापन नं.  ............/०७४-७५ १५२१५ १५२१६ १५२१७ १५२१८ १५२१९ 

वकवसमः िुला मवहला आ.ज. मधेसी दवलत 

माग पद संख्ाः ७ १ २ १ १ 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः ३८५ 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  १५ २० ८ ३ ३ 
 

व.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवणरको नणमथर बणबुको नणम बणजेको नणम छनौट भएको समूह 

1 370075 अवनता कुमारी संज्याल कावशचन्द्र  नारद  िुला, मवहला 

2 370076 अनु झा कृपानन्द िेलानन्द मधेसी 

3 370087 अखिका चौलागाई वबषु्णभक्त  परशुराम  िुला, मवहला 

4 370116 कलावती बुढा वसंहमल  मुनवसंह  िुला, मवहला 

5 370125 कल्मती वतरुवा रंग  नरे  दवलत 

6 370031 कामााइटोल लामा आङ्ग्याल सोनाम  आ.ज. 

7 370138 क्राखन्तका शाही दीर्ाबहादुर  दानबहादुर  मवहला 

8 370162 जानका उपाध्याय नन्दप्रसाद  जयलाल  िुला, मवहला 

9 370185 तारा हमाल नववन्द्रबहादुर  वदगाबहादुर  िुला, मवहला 

10 370193 वदपवसका वली वटके िरे मवहला 

11 370219 नाज्मा बानु अहमद अवल मधेसी 

12 370244 पावाती कुमारी वब.वस. चलाउने नैनावसं  भगे िुला, मवहला 

13 370242 पावाती पाणे्ड धनप्रसाद  नन्दलाल  िुला, मवहला 

14 370265 फूलमवत चौधरी ववसराम कलु्स िुला, मवहला, आ.ज. 

नयााँ बानेश् वर  काठमाडौं 
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व.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवणरको नणमथर बणबुको नणम बणजेको नणम छनौट भएको समूह 

15 370011 वबपना शाही भैरबहादुर  इन्द्रबहादुर  मवहला 

16 370309 मालती वब.क. ज्ञानबहादुर श्यामलाल दवलत 

17 370311 वमङडीक लामा राप्के  कोइजोर  िुला, मवहला, आ.ज. 

18 370329 याङ्जेन हामामु लामा वनमावछररङ  पद् मवसनोन आ.ज. 

19 370333 रञ् जुकुमारी यादव रामलिन  मंगल  मधेसी 

20 370337 रखजजता वगरी िड्का चन्द्रलाल अजुान िुला, मवहला 

21 370048 ररखजजन आङ्मु लामा वछररङ्बा वछररङ्टुनु्डब आ.ज. 

22 370361 रेिा शमाा चौधरी वगरीराज पुनराम आ.ज. 

23 370365 रैमवत बुढा मगर मोवतलाल  धनवीर  िुला, मवहला, आ.ज. 

24 370369 रोशनी हमाल नगेन्द्रबहादुर मानबहादुर मवहला 

25 370417 संवगता भण्डारी दत्तबहादुर  चन्द  िुला, मवहला 

26 370419 संगीता प्याकुरेल धनप्रसाद िेश् मे िुला, मवहला 

27 370423 संगीता सुनार पदमबहादुर प्रबले दवलत 

28 370446 सरस्वती बुढा छववलाल पठान मवहला, आ.ज. 

29 370507 हरीदेवी रोकाया धनबहादुर  साके  िुला, मवहला 

30 370512 हेमा कुमारी चन्द नरबहादुर शेरबहादुर िुला, मवहला 
 

 

 

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

र्मर्ि वर्णानुक्रम नम्वर अन्तरवणिणा हुने समर् र्मर्ि वर्णानुक्रम नम्वर अन्तरवणिणा हुने समर् 

२०७५।६।२३ १-६ ववहान ११.०० बजे २०७५।६।२३ ७-१२ वदनको १.०० बजे 

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

२०७५।६।२५ २५-३० ववहान ११.०० 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  


