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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ६९७ /०७८-७९ कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७८।११।२७ 

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 बित 

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,समूिः  स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेमिकल माइक्रोबायोलोजी पदः   माइक्रोबायोलोमजष्ट ति/शे्रणीः   सा डौं 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७८।०७।३० र ०८।०१ ग े  नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 

लवज्ञापन नं. ........ ०७७।७८ १७३३६ १७३३७ १७३३८ १७३३९ - - - 

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

माग पद संख्ाः  ३ १ १ १ - - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा                                      ४५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
६ ४ ४ ६ - - - 

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

1.  ८७००६४ अनौंग ढुौंगाना रामेश्वर मवषु्णहरर खुला 

2.  ८७००२९ अमम कुमार साह राजमकशोर असमफा  मधेशी 

3.  ८७०००३ उज्ज्वल लघु कृष्णभक्त कान्छा खुला, आ.ज. 

4.  ८७००११ मदपेन्द्रकुमार मौंिल राममप्र  मजया खुला,मधेशी 

5.  ८७००१२ नवलमकशोर शरर् सी ाराम योगेन्द्रप्रसाद आ.ज. 

6.  ८७००३५ पौंकज चडधरी हररप्रसाद रमव आ.ज. 

7.  ८७००४२ पमलस्था शे्रष्ठ कृष्णराम वेखाराम आ.ज. 

8.  ८७००१८ महेश खरेल नन्दराम शामलकराम खुला 

9.  ८७००५४ राजमकशोर यादव उपेन्द्रप्रसाद यदुलाल मधेशी 

10.  ८७०००२ मवमपनकुमार झा रघुवीर मनकुन्त मधेशी 

11.  ८७००३० सन्तोषकुमार यादव वालदेव दुखख खुला,मधेशी 

12.  ८७००५७ सरर ा भर्िारी रामशरर् वेलवहादुर ममहला 

13.  ८७०००६ सुलोचना खम विा पडिेल मवषु्णप्रसाद ढुण्ीराज खुला, ममहला 

14.  ८७०००४ सूयानारायर् ठाकुर रामनमगना हररनारायर् मधेशी 

15.  ८७००७५ सृ्म ी शे्रष्ठ रसकमल व्रम्हलाल ममहला 

16.  ८७००२७ स्वीटी उपाध्याय चुदाली होमनाथ भेषराज ममहला 
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सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा कायाक्रम हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, कमलपोिरी । 

ब. क्र. नं. लमलत सामूलिक परीक्षण अन्तवााताा कायाक्रम 

१-१६ २०७८।१२।१७ ग े मदनको १०:३० बजे मदनको ११:३० बजे 

 

 

 

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 

 


