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लोक सेवा आयोग 
 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४२० /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः -२०७९।६।१४ 

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, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. पदः   मेमिकल ल्याव टेक्नोलोमजष्ट ति/शे्रणीः   सा डौं 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७९।२।१६ र १७ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७८।७९ १७३६९ १७३७० १७३७१ १७३७२ - - - 

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

माग पद संख्ाः  ४ २ १ १ - - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा                                                 २५७ 

सामूलिक परीक्षण र 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 

६ ८ ७ ४ - - - 

 

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

१ ८७०२३१ ओजस्वी शे्रष्ठ ओमबहादुर पदमकुमार  खुला, ममहला, आ .ज.  

२ ८७०४३९ धु्रव मगरी पे्रमराज मििा खुला 

३ ८७००४९ नारायर् शे्रष्ठ  ाराबहादुर रत्नबहादुर  आ .ज.  

४ ८७०००९ मनराज मानिर चन्द्रनारायर् मवरबहादुर  आ .ज.  

५ ८७०२७१ पुनम यादव रामकेवल राममजवन  मधेशी 

६ ८७०३४१ प्रम मा पडिेल  अजुानप्रसाद युवप्रसाद  ममहला 

७ ८७००७६ मुना सापकोटा नररश्वर शमशधर  ममहला 

८ ८७००७० रमवन्द्रकुमार प्रजाप ी रामएकवाल रुदल खुला, मधेशी 

९ ८७०१०५ राकेशकुमार साह  मोम लाल जादोलाल   मधेशी 

१० ८७०३६२ शुष्मा आचाया कमलबहादुर मनमबहादुर  ममहला 

११ ८७०३६६ शृ्रष्टी शाक्य मभमसेन मवरबहादुर  ममहला, आ .ज.  

१२ ८७००२२ सौंगी ा पडिेल झलकनाथ नन्दलाल खुला, ममहला 

१३ ८७०३५५ समवना मघमसङ मनोज  मै े  आ .ज.  

१४ ८७०३४५ सुजा ा वैद्य सुयाचन्द्र मवषु्णभक्त खुला, ममहला, आ .ज.  

१५ ८७००८२ सुमशला महजान मटकाराम  अष्टमान  खुला, ममहला, आ .ज.  

१६ ८७०३०७ सूयानारायर् ठाकुर रामनमगना हररनारायर्  मधेशी 
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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।३० ग े मदनको २:०० बजे मदनको ३:०० बजे 

५-१६ २०७९।६।३१ ग े मदनको ११:३० बजे मदनको १२:०० बजे 
 

 

 

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 


