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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 
सूचना नं. १५७ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७५।५।१३ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगरको देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई सामूमहक परीक्षर् परीक्षा र अन्तवाा ााको लामग छनडट 

भएको व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । सामूलिक परीक्षण परीक्षा र अन्तवाातााको लालग 

छनौट भएका उमे्मदवारिरूले पासपोटा  साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक नू्यनतम योग्यता एकीन हुने समू्पणा प्रमाणपत्र तथा 

अन्य आवश्यक कागजातिरू र दरिास्त फारामको प्रथम र तृतीय पाना २ प्रलत भरी यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतले ७(सात) 

लदन लभत्र यस आयोगको दरिास्त व्यवस्थापन केन्द्रमा उक्त प्रमाणपत्रिरूको प्रलतलललप उमे्मदवार आफैले प्रमालणत गरी रुजू 

गराउनु पनेछ । आवश्यक नू्यनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणपत्रिरू नपुर् याएमा जुनसुकै बित 

दरिास्त रद्द हुनेछ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा मदन आउँदा मामथ उखिखि  सक्कल 

कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तवाा ाा  था मसफाररस शािामा अमनवाया उपखस्थ  हुनु पनेछ । सामूमहक 

परीक्षर् परीक्षा र अन्तवाा ााका मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवा, समूि, उपसमूिः  स्वास्थ्य, जनरल नमसाङ्ग पदः  नमसाङ्ग अमिकृ  ति/शे्रणीः  सा डौं 

लल.प. सञ्चालन लमलतः २०७५ / १ / १५ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १७३५१ १७३५२ १७३५३ १७३५४ १७३५५ १७३५६ - 

लकलसमः  िुला मलिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १३ ३ २ ३ १ १ - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा                                                    १३७० 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१८ २५ ८ ५ ३ ३ - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

1.  130062 अन्जना पडडेल लोकप्रसाद  ुलसीप्रसाद िुला, ममहला 

2.  130086 अन्जु सुवेदी सोमनाथ म लकराम िुला, ममहला 

3.  130097 अमभलाषा चडिरी राजकुमार मवद्यानन्द मिेशी 

4.  130098 अमृ ा ढकाल गरे्शबहादुर रर्बहादुर ममहला 

5.  130141 आकृम श्री दाहाल महेशराज भवानीप्रसाद िुला, ममहला 

6.  130154 आस्था थापा मडिीराज अक्कलबहादुर  िुला, ममहला 

7.  130173 ईश्वरी के.सी. गौंगाबहादुर लालबहादुर िुला, ममहला 

8.  131083 इाश्वरी पडडेल इन्द्रप्रसाद कलिर िुला, ममहला 

9.  130174 ईश्वरी लामा नुबुा प्यात्तर ममहला 

10.  130262 कमव ा गजुरेल शमु्भप्रसाद बार्ीराज ममहला 

11.  130267 कान्ती पाणे् ऋमषराम चोलाकान्त अपाङ्ग 

12.  130281 कुमारीकमला मवष्ट नरेन्द्रराज िनन्जय मिेशी 

13.  130354 चन्दा शे्रष्ठ जनकराज मसौंहराज ममहला 

14.  130362 चादनी शे्रष्ठ सुयाभक्त रेशमलाल अपाङ्ग 

15.  130495 नारायर्ी लामीछाने नवराज भुवानीप्रसाद ममहला 

16.  130509 मनमा मह ाङ्ग दलकाजी मवरबहादुर दमल  

17.  130531 मनलमकुमारी मसौंह मनोजकुमार सुबुि िुला, ममहला, आ.ज. 

18.  130555 नेहा थापा गुप्तबहादुर हेमबहादुर आ.ज. 

19.  130561 पबु हमाल पूर्ाबहादुर बागबीरे दमल  

20.  130668 प्रभा रावल दीपबहादुर लालबहादुर िुला, ममहला 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

21.  130685 प्रसन्ना  ामाङ रामबहादुर चक्रबहादुर िुला, ममहला, आ.ज. 

22.  130696 मप्रया थापा गरे्श जयबहादुर िुला, ममहला 

23.  130728 मबजया दवाडी कृष्णप्रसाद हररप्रसाद िुला, ममहला 

24.  130750 मबभा गुप्ता गुलावराम नेमवसाहु मिेशी 

25.  130761 बीना चडिरी जौंगलाल मौंगल आ.ज. 

26.  130762 बेमब ा अमिकारी केदारप्रसाद मटकाप्रसाद िुला, ममहला 

27.  130793 मनकेसरी महजान चन्द्रबहादुर बाबुलाल िुला, ममहला, आ.ज. 

28.  130794 ममनका शे्रष्ठ ममर्रत्न पूर्ालाल आ.ज. 

29.  130879 मोमनका पररयार पदमकुमार कृष्णबहादुर दमल  

30.  130994 ररकाकुमारी शाह महेन्द्रकुमार भूमेश्वरप्रसाद मिेशी 

31.  131012 री ा अमिकारी समे्शरबहादुर मह बहादुर िुला, ममहला 

32.  131141 मविी भण्ारी लोकबहादुर बलबहादुर अपाङ्ग 

33.  131173 शममाला शमाा पदमप्रसाद केशवराज िुला, ममहला 

34.  131193 शाखन्त भण्ारी मबषु्णप्रसाद  ुल्सीराम िुला, ममहला 

35.  131208 मशला अमिकारी पारसममर् नखन्दकेशर ममहला 

36.  131708 सपना शे्रष्ठ गोपालकुमार मभमबहादुर ममहला, आ.ज. 

37.  131323 समबना  ुल्सीबाख्यो घनश्याम  ुल्सी आ.ज. 

38.  131491 सुज ा पडडेल योगेन्द्रप्रसाद मडिीप्रसाद िुला, ममहला 

39.  131800 सुमशला यादव मशववचनप्रसाद मत्रवेनीप्रसाद मिेशी 

40.  131635 सृमष्ट कोइराला दामोदर बेदराज िुला, ममहला 

 

सामूलिक परीक्षण परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर । 

ब. क्र. नं. लमलत सामूलिक परीक्षण परीक्षाको 

समय 

अन्तवाातााको समय 
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(मनलकण्ठ शमाा)                                        (टेकप्रसाद पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

शािा अलधकृत                                         शािा अलधकृत उप सलचव 

 


