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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. ५२२ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७३।८।१० 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगरको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्मिमल  उमिेदवारहरु 
िध्ये वर्ाानुक्रिानुसार देहायका रोल नमबर  था नाि थर भएका उमिेदवार उत् ीर्ा भई सािूहहक परीक्षर् परीक्षा र 
अन्द् वाा ााको लागग छनौट भएको व्यहोरा समवम्न्द्ि  सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । सामूहिक 
परीक्षण परीक्षा र अन्तर्ाातााको लागि छनौट भएका उम्मेदर्ारले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रतत, आर्श्यक पने सब ै
प्रमाणपत्रिरुको सक्कल सहित नक्कल २/२ प्रतत, दरखास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रतत तथा ततृीय पाना १ प्रतत भरी 
सामूहिक परीक्षण परीक्षा र अन्तर्ाातााको लागि तोककएको हदन भन्दा ७(सात) हदन अिार्ै यस आयोिको अन्तर्ााताा तथा 
ससफाररश शाखामा उपस्स्थत भई प्रमाणपत्रिरू पेश िरी रुज ुिराउनु पनेछ । देहायको स्थान, मित  र सियिा हुने सािूहहक 
परीक्षर् परीक्षा र अन्द् वाा ाा हदन आउँदा िागथ उल्लेखि  सक्कल कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै उपम्स्थ  
हुनु पनेछ । सािूहहक परीक्षर् परीक्षा र अन्द् वाा ााका हदन सावाजतनक ववदा पना गएिा पतन उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालन 
हुनेछ । 
 
सेवा, समूह, उपसमूहः  स्वास््य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदः  जनस्वास््य अधिकृत तह÷शे्रण ः  सातौं 
धि.प. सञ्चािन धमधतः 2072।१२।१२ र १४ गते नधतजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेवा आयोग, केन्रीय कायाािय । 

  
वर्ज्ञापन नं. ........ ०७२।७३ १७४२३ १७४२४ १७४२५ १७४२६ १७४२७ - - 

ककससमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दसलत अपाङ्ि वप.क्षे. 
माि पद संखयाः १२ ३ ३ २ २ - - 

सल.प.मा सस्म्मसलत संखया                         ६२४ 
अन्तर्ाातााको लागि छनौट 
भएको संखया १८ ९ ८ ६ ५ - - 

 
ब. क्र. 
नं. 

रोल नं. उम्मेदर्ारको नाम, थर बार्ुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

1.  130014 अधनता खनाि दगुााप्रसाद भधूमदत्त महहिा 
2.  130077 अस्स्मता ओझा धतथाराज ददपाराज खिुा, महहिा 
3.  130098 आशतुोष शे्रष्ठ अरधिन्द गौरीप्रसाद आ.ज. 
4.  130137 एधिना खत्र  गणेश मदनिहादरु महहिा 
5.  130142 ओमप्रकाश जोश  ददर्ाराज गोप िाि खिुा 
6.  130178 हकरण शे्रष्ठ थानिहादरु एकनारायण खिुा 
7.  130196 कृष्णकुमार देव सत्यनारायणिाि फुददिाि मिेश  
8.  130198 कृष्णदेव यादव हवष्णदेुव सकुदेव मिेश  
9.  130208 केशवप्रसाद चापागाई पदमिाि िक्ष्म प्रसाद खिुा 
10.  130251 चन्रिहादरु सनुार कव राम खडगे दधित 

11.  131118 ददपक सवेुदी िािकृष्ण छहविाि खिुा 
12.  130376 िनकुमार हवश्वकमाा हवष्णिुाि नरिहादरु दधित 

13.  130401 नरेशकुमार यादव िक्ष्म  मोख्तार खिुा, मिेश  
14.  130404 नरेशिाि ुशे्रष्ठ मकु्त प्रसाद नरनारायण आ.ज. 
15.  130433 धनशाकुमारी जोश  चन्रनाथ नवराज खिुा, महहिा 
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ब. क्र. 
नं. 

रोल नं. उम्मेदर्ारको नाम, थर बार्ुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

16.  130502 प्रधमिा शे्रष्ठ राज ु नारन महहिा, आ.ज. 
17.  130511 प्रशन्ना राई धमत्रिाि गणेशिहादरु महहिा, आ.ज. 
18.  130542 िािरुाम आचाया मोहनप्रसाद िक्ष्म प्रसाद खिुा 
19.  130678 यमप्रसाद शमाा ििभर िसन्त खिुा 
20.  130684 योगराज स्र्धमरे यदनुाथ हररभक्त खिुा 
21.  130687 योगेशप्रसाद भट्ट कृष्णदत्त ईश्वरीदत्त खिुा 
22.  130717 रमेश कुवँर भरतिहादरु व रधसंह खिुा 
23.  130714 रमेश मिाश  अधनिप्रसाद भाधगरथ खिुा 
24.  130719 रमेश वाह्रकोटी धसताराम कृष्णिाि खिुा 
25.  130760 रामकुमार महतो फुसाई ििुन मिेश  
26.  130771 रामिहादरु नेपािी मोहनधसं केशे दधित 

27.  131131 धििािर ढकाि इन्रप्रसाद धडल्िीराम खिुा 
28.  130868 हवभकुुमार झा ससु्शि धििाकान्त मिेश  
29.  130869 हवशाि सवेुदी हवष्णपु्रसाद गणपधत खिुा 
30.  130893 स्शव साकी पदमिहादरु फौदे दधित 

31.  130892 स्शवराज सनुार धभमिहादरु धतिे दधित 

32.  130904 शैिेन्रकुमार धसंह धिष्णदेुव चौठी आ.ज. 
33.  130935 सस्जना महजान जजुमुान िेखामान खिुा, महहिा, आ.ज. 
34.  130943 सन्ज ुराय श्यामसनु्दर उस्चत महहिा, मिेश  
35.  131017 सदुदप आिेमगर केशवकुमार स्चत्रिहादरु आ.ज. 
36.  131037 सनु ता पौडेि भवान प्रसाद देि प्रसाद खिुा, महहिा 
37.  131052 सरुज गरुौ स्शवराम परशरुाम आ.ज. 

 

सामूहिक परीक्षण परीक्षा तथा अन्तर्ााताा िुने स्थान, समतत र समयः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगर । 

ब. क्र. 
नं. 

सामूहिक परीक्षण परीक्षा कायाक्रम  
ब. क्र. नं. 

अन्तर्ााताा कायाक्रम 
समतत समय  समतत समय 
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(धनिकण्ठ शमाा) (प्रकाश गरुुङ्ग) (रमेश मैनािी) 

शाखा अधिकृत शाखा अधिकृत उप सस्चव 

 


