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लोक सेवा आयोग 
 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४०५ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः -२०७९।६।१२ 

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, जनरल नमसाङ पदः   नमसाङ अमिकृ  ति/शे्रणीः   सा डौं 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७९।२।२७ र २८ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७८।७९ १७३६२ १७३६३ १७३६४ १७३६५ १७३६६ - - 

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

माग पद संख्ाः  ९ २ ३ १ १ - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा                                                     १२२९ 

सामूलिक परीक्षण र 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 

१२ १७ १० ४ ३ - - 

 

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

१ ८७१९९१ अमज ा मसलवाल  अमृ मवक्रम पदममवक्रम खुला, ममहला 

२ ८७२५१६ अन्जु रेग्मी हररप्रसाद मदननाथ  ममहला 

३ ८७०४२९ आकृम  बुढाथोकी अमृ बहादुर मानबहादुर खुला, ममहला 

४ ८७०५४६ एनीजुनी राई कृष्णकुमार  ेजबहादुर ममहला, आ.ज. 

५ ८७२२६९ एमलना जोशी  मवजयराज पे्रमराज ममहला, आ.ज. 

६ ८७१२९८ कमलादेवी बुढा पदमबहादुर खडगमसौंह खुला, ममहला 

७ ८७१६४२ गी ा पडडेल युवराज मडिीराज खुला, ममहला 

८ ८७१००४ मदप्ती चडिरी अमनलकुमार देवचन्द्र आ.ज. 

९ ८७२६४१ नमम ा शे्रष्ठ नारायर् मँुगालाल आ.ज. 

१० ८७०५३६ नाओमी बुढा कारा िाकी  ममहला 

११ ८७१६०८ पुमि ा म मखिना मािवप्रसाद मनोरथ खुला, ममहला 

१२ ८७२३७६ पुनमकुमारी पासी शमु्भप्रसाद मललािर दमल  

१३ ८७२२१७ प्रम भा बजगाई मप ाम्बर  अभीकेशर ममहला 

१४ ८७२५३० प्रममला राई  मानबहादुर िनबोल आ.ज. 

१५ ८७२२४१ बमब ा पौंमड  रामेश्वर  बच्चालाल  मिेशी 

१६ ८७१५१० मेनका शाही बहादुर मानबहादुर खुला, ममहला 

१७ ८७०१२५ रमम ाकुमारी साह मशवनारायर् मडली मिेशी 

१८ ८७२६४८ रामैश्वरी खायमली मवषु्णभक्त मवषु्णकुमार आ.ज. 

१९ ८७१७२४ रूथ नेपाली पानबहादुर लक्ष्मर्  दमल  
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त. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर तावुको नाम ताजेको नाम छनौट समूि 

२० ८७०६८१ लक्ष्मी अमिकारी लोकबहादुर कर्ाबहादुर खुला, ममहला 

२१ ८७०००७ मवषु्णकुमारी गुरुङ चन्द्रबहादुर महमानमसौंह आ.ज. 

२२ ८७१६०७ शोभा अमिकारी नारायर्प्रसाद मटकाप्रसाद खुला, ममहला 

२३ ८७२६१४ समबना जोशी पदमबहादुर मडिीमान आ.ज. 

२४ ८७१३३० समव ा काकी सेवनमसौंह कर्ाराज खुला, ममहला 

२५ ८७२०६६ मसमा राउ  राजनकुमार दलबहादुर खुला, ममहला 

२६ ८७००४१ सुमन ाकुमारी मिवेदी हरीशप्रसाद बासुदेव  मिेशी 

२७ ८७००३६ सुमन ाकुमारी रोका मेघबहादुर शेरबहादुर दमल  

२८ ८७०६२२ सुमनकुमारी गुप्ता मदपकप्रसाद रामलगन खुला, ममहला, मिेशी 

२९ ८७१४६६ सुष्मा राइा चन्द्रबहादुर कर्ाबहादुर आ.ज. 

३० ८७२५१२ से्नहा शे्रष्ठ  बुखिनाथ इन्द्रमान खुला, 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 

१-४ २०७९।६।२८ ग े मदनको ११:३० बजे मदनको १२:०० बजे 

५-१६ २०७९।६।२८ ग े मदनको २:०० बजे मदनको ३:०० बजे 

१७-३० २०७९।६।३० ग े मदनको ११:३० बजे मदनको १२:०० बजे 
 

 

 

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 


