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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 

 
 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
 

सूचना नं. ७०/२०७5-७6 लमलत २०७5/५/२२ 
 

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

प्रवतयोवगतात्मक वलखित परीक्षामा डोल्पण, हुम्लण 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, हे.र्ा .  पद – अ.हे.ब. 

शे्रर्ी/तह – चौथो  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७५/०२/३१ 
 

ववज्ञापन नं.  ............/०७४-७५ १५२२१ १५२२२ १५२२३ १५२२४ १५२२५ - १५२२६ 

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

माग पद संख्ाः १३ ४ ३ २ १ - १ 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः ६७० 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  १८ ८ ८ १३ ३ - ९ 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवावणरको नणरथर बणबुको नणर बणजेको नणर छनौट भएको सरूह 

1 370101 अजय कुमार वगरी िुशी महेश् वर िुला, मधेसी 

2 370100 अजय कुमार साह रामबचन सुकदेव  िुला, मधेसी 

3 370119 अवमत वसंह रामनारायर् गरे्श मधेसी 

4 370124 अमृता दलाामी घती खिमबहादुर  बालकृष्ण  आ.ज. 

5 370146 उमेश प्रसाद देवकोटा शंकरप्रसाद िडानन्द वप.के्ष. 

6 370154 ओपीलाल बुढा वपमले मोहन आ.ज. 

7 370160 ओमप्रसाद उपाध्याय िड् गप्रसाद रामकृष्ण िुला 

8 370183 कर्ा प्रसाद पखित पृथ्वीलाल  कालीप्रसाद  वप.के्ष. 

9 370204 वकसुनदेव राय यादव रामपररक्षर् हेमन मधेसी 

10 370206 कुलवदप कुमार यादव राजनन्दन वसयाराम िुला, मधेसी 

11 370220 कृष्ण बहादुर शाही शेरबहादुर  सुनाम  िुला, वप.के्ष. 

12 370245 िुश्बु झा देवेन्द्रकुमार अच्क्के्षतानन् द मधेसी 

13 370271 घन बहादुर थापा मगर कुलबहादुर नन्दलाल आ.ज. 

14 370279 चन्द्र बहादुर पुन रुपवसंह रने आ.ज. 

15 370289 चेतन बथ नेत हररबहादुर मदनबहादुर िुला 

नयााँ बानेश् वर  काठमाडौं 
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ब.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवावणरको नणरथर बणबुको नणर बणजेको नणर छनौट भएको सरूह 

16 370331 डबल बहादुर बुढा कालीबहादुर  लोगबहादुर  िुला, वप.के्ष. 

17 370420 वधरेन्द्र प्रसाद जोशी कावशदत्त सवलदत्त िुला 

18 370441 नमराज संज्याल अबैलाल नयाराम िुला, वप.के्ष. 

19 370472 वनयाज अंसारी मोहिदनावसर इलाही मधेसी 

20 370529 प्रवतभा वुढा मगर ओववन्द्र  कर्ाबहादुर  मवहला, आ.ज. 

21 370549 पे्रम प्रसाद चौलागाइा  ववशािर रत् नािर वप.के्ष. 

22 370548 पे्रम प्रसाद पंगाली वतलप्रसाद कलाधर िुला 

23 370568 बाल कुमारी िड्का नरबहादुर वीरबहादुर िुला, मवहला 

24 370676 यसोधा कुमारी थापा रामबहादुर वदपबहादुर मवहला 

25 370683 युवराज बुढा गुमाने औसें िुला 

26 370691 रत् न बहादुर वब.क. वनलो केहोले दवलत 

27 370714 राज कुमार वब.के. काले नरे दवलत 

28 370725 राजाराम चौधरी सत्यनारायर् छववलाल आ.ज. 

29 370096 राजीव राय देवनारायर् रामधारी मधेसी 

30 370776 लक्ष्मी नारायर् वधताल रामकृष्ण पदम िुला, वप.के्ष. 

31 370782 लाल प्रसाद यादव सोवभत रामसेवक िुला, मधेसी 

32 370805 ववज्ञान बुढा चक्रबहादुर शवहमल िुला, वप.के्ष. 

33 370811 ववन्दु पुन मगर यज्ञबहादुर मानवसं मवहला, आ.ज. 

34 370834 शारदा न्यौपाने महाशंकर  नन्दलाल  मवहला 

35 370836 वशब कृष्ण पािे मानबहादुर  कालु  िुला, वप.के्ष. 

36 370864 संजीव कुमार यादव बद्रीप्रसाद फुसीयाही मधेसी 

37 370887 सरोज कुमार यादव रमेशप्रसाद  गोसाइा  मधेसी 

38 370894 वसता जैसवाल हररहरप्रसाद  िेलावनराम  िुला, मवहला, मधेसी 

39 370895 सीता बटाला वधरेन्द्रकुमार  कर्ाबहादुर  मवहला 

40 370913 सुवनल कुमार जयसवाल लक्ष्मीनारायर् मदन मधेसी 

41 370916 सुनीता कुमारी वव.क. भके्त जसे  दवलत 

42 370955 हररकला शाही वदलबहादुर  िड्क  मवहला 

43 370321 ज्ञानेन्द्र चौधरी भोगु भुने्ट िुला, आ.ज. 
 

 

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

मरमि वर्णानुक्रर न्र अन्तरवणिणा हुने सरर् मरमि वर्णानुक्रर न्र अन्तरवणिणा हुने सरर् 

२०७५।६।२६ १-७ ववहान ११.०० बजे २०७५।६।२६ ८-१४ वदनको १.०० बजे 

२०७५।६।२८ १५-२१ ववहान ११.०० बजे २०७५।६।२८ २२-२८ वदनको १.०० बजे 

२०७५।६।२९ २९-३५ ववहान ११.०० बजे २०७५।६।२९ ३६-४३ 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  


