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लोक सेवा आयोग 
 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ३१५ /०७८-७९ कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः -२०७९।६।१ 

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

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

व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । सामूलिक परीक्षण 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 २/२ प्रलत भरी यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतले ७(सात) लदन लभत्र 

यस आयोगको दरिास्त व्यवस्थापन केन्द्र अनामनगरमा उक्त प्रमाणपत्रिरूको प्रलतलललप उमे्मदवार आफैले प्रमालणत गरी 

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

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

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

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

सेवा, समूि, उपसमूिः   स्वास्थ्य, ज.हे.स. पदः   मेमिकल अमिकृ  ति/शे्रणीः   आठडौं 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७९।२।१४ र १५ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७८।७९ १७३५१ १७३५२ १७३५३ १७३५४ १७३५५ - १७३५६ 

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

माग पद संख्ाः  २० ६ ४ ३ १ - १ 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा                                 १५४७ 

सामूलिक परीक्षण र 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 

२५ १६ ११ १० ३ - ३ 

 

त. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर तावुको नाम ताजेको नाम छनौट समूि 

१ ८७०१०७ अजय शे्रष्ठ मवजयभक्त हररभक्त खुला, आ .ज.  

२ ८७२९३६ अमन ा शे्रष्ठ अममरध्वज द्वाररकाध्वज ममहला, आ .ज.  

३ ८७०४९५ अमभनेश अमिकारी शौंकरलाल मोहनलाल आ .ज.  

४ ८७२६४७ अमरदीपनारायर् भार ी रामलाल भमवछन दमल  

५ ८७१८१७ अममर काफे्ल िेलप्रसाद टेकप्रसाद खुला 

६ ८७२८९० अपार्ा काकी अजुान शरर्बहादुर ममहला 

७ ८७१५०३ आमशवााद आचाया कमलमर्ी रामप्रसाद खुला 

८ ८७०६०३ आमशष अमिकारी हेमचन्द्र मििीचन्द्र खुला 

९ ८७०३२४ ओमप्रकाश थापामगर  नारायर्बहादुर िम्बरबहादुर आ .ज.  

१० ८७०५८८ कमल ढुङ्गाना  कृष्णप्रसाद इश्वरीप्रसाद खुला 

११ ८७१८२३ कैलाश मवश्वकमाा  ेजबहादुर बुखिमान दमल  

१२ ८७२२१२ गायत्री पडिेल  महराबहादुर म थाबहादुर ममहला 

१३ ८७०७१९ गोपालकुमार यादव शमु्भप्रसाद गरे्श मिेशी 

१४ ८७१८३१ मज ेन्द्रराज कोइराला टेकेन्द्रराज िमाराज खुला 

१५ ८७०५७१ टेकबहादुर मबष्ट नयाराम राममसङ मप .के्ष.  

१६ ८७०६७३ मदपेन्द्र बुढा राजेन्द्रबहादुर नरजी  मप .के्ष.  

१७ ८७०६७९ मदपेश उपे्र ी हररप्रसाद पदमप्रसाद खुला 

१८ ८७१५११ मदवस अमिकारी  मशवराम मबश्वनाथ खुला 

१९ ८७१५२१ मनराममका पाठक  नारायर्प्रसाद रोमनाथ ममहला 
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त. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर तावुको नाम ताजेको नाम छनौट समूि 

२० ८७१३५९ पुकार रार्ा बुढाथोकी पुस्कर हस्तबहादुर खुला 

२१ ८७१२६० पूजा आचाया अजुानप्रसाद पुण्यप्रसाद खुला, ममहला 

२२ ८७१३३४ प्रम क्षा भार ी महेन्द्रराज म थाराज मप .के्ष. ,  

२३ ८७२१३१ प्र ीक न्यडपाने  प्रकाश कृष्णप्रसाद खुला 

२४ ८७०३८० प्रशान्त शाह श्रीरामप्रसाद नथुनी मिेशी 

२५ ८७१४०६ प्रसुन राजभण्ारी लक्ष्मीप्रसाद केदार खुला, ममहला, आ .ज.  

२६ ८७१८४७ मप्रयौंका यादव उमेश्वर सत्यनारायर् ममहला, मिेशी 

२७ ८७०९६८ भार ीकुमारी पौंमि  राममकसुन मिङ्गुर खुला, ममहला, मिेशी 

२८ ८७१५०२ मनु पडिेल  इन्द्रप्रसाद गुरुदत्त ममहला 

२९ ८७२५२३ माइकलकुमार साह रामबाबु बलदेव मिेशी 

३० ८७०७९५ रचना सुवेदी  दुगााराज हेम खुला, ममहला 

३१ ८७१४२९ रमनकुमार साह मनोजकुमार रामामशष मिेशी 

३२ ८७२४३३ रमेश अयााल  मटकाराम नररश्वर खुला 

३३ ८७०२९१ ररौं कु साह रामसागर व हु ममहला, मिेशी 

३४ ८७१४२१ लोकरत्ना ज्ञवाली  मदनानाथ केशवराज खुला, ममहला 

३५ ८७२२५५ मवनोद पडिेल नरेश टौंकनाथ खुला 

३६ ८७०४२८ शेखर गुरुङ  मज बहादुर रर्मसौंह आ .ज.  

३७ ८७२२१० सौंके  मवश्वकमाा ईश्वरीप्रसाद मसल्िर दमल  

३८ ८७०५९६ सरोज मण्ल राममिन बडकाई खुला, मिेशी 

३९ ८७२०२८ समवना दाहाल लोगबहादुर बमबहादुर खुला, ममहला 

४० ८७१३८० सागर पडिेल मशवप्रसाद टौंकप्रसाद खुला 

४१ ८७०१५८ साजन दुवाल  गरे्शमान गरे्श आ .ज.  

४२ ८७३१०३ साजन शे्रष्ठ  राजनकुमार इन्द्रलाल आ .ज.  

४३ ८७१२३८ सुमनल पन्त चे राज पे्रमराज खुला 

४४ ८७०३०५ सुममन थापा श्रीराम नेत्रबहादुर आ .ज.  

४५ ८७१५८८ सुरज कुमी सनन्दनप्रसाद रघुनाथ मिेशी 

४६ ८७१५१५ सुरज ढकाल शामलकराम नबदत्त खुला 

४७ ८७१५६४ सुरेन्द्रप्रसाद भट्ट दुगाादत्त दलमज  खुला 

४८ ८७३१५५ सोमनया शे्रष्ठ श्रीकृष्ण चन्द्रलाल खुला, ममहला, आ .ज.  

४९ ८७०४०३ सोनीकुमारी साह  वीरेन्द्रकुमार रामसेवक ममहला, मिेशी 

५० ८७२८४१ स्वमिल शमाा पूर्ाराज िनपम  खुला 

५१ ८७०५९८ से्व ा शे्रष्ठ  मनोजकुमार गरे्शमान ममहला, आ .ज.  
 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा कायाक्रम हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, कमलपोिरी । 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा कायाक्रम 

त. क्र. नं. लमलत सामूलिक परीक्षण अन्तवााताा कायाक्रम 

१-१२ २०७९।६।२५ ग े मदनको ११:३० बजे मदनको १२:०० बजे 

१३-२४ २०७९।६।२५ ग े मदनको २:०० बजे मदनको ३:०० बजे 

२५-३६ २०७९।६।२६ ग े मदनको ११:३० बजे मदनको १२:०० बजे 

३७-४८ २०७९।६।२६ ग े मदनको २:०० बजे मदनको ३:०० बजे 

४९-५१ २०७९।६।२७ ग े मदनको ११:३० बजे मदनको १२:०० बजे 
 

 

 

(सुलशला गौतम) (लनलकण्ठ शमाा) (उमेशकुमार पोिरेल) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 


